Donació de mobiliari
Amb la recollida i recuperació de mobles promovem un model sostenible i responsable en la
renovació del mobiliari per cobrir les necessitats bàsiques de les llars

Quin us fem dels mobles?
A la Fundació Formació i Treball fem recollida de mobles per cobrir les necessitats de persones
que no tenen recursos suficients per adquirir aquests béns de primera necessitat.
Gràcies als Programes d’Entrega Social donem assistència a persones prèviament ateses per
diferents Serveis Socials Municipals, per Càritas o bé altres Entitats Socials. L’activitat es
desenvolupa a la nostra botiga solidària Botiga Amiga de Sant Adrià de Besòs, donant així la
possibilitat que les persones beneficiàries dels programes accedeixin a un establiment
normalitzat en el que escullen els productes que necessiten en funció dels seus gustos i
preferències.

Quins son els mobles vàlids per a l’entrega social?
Els mobles vàlids per al desenvolupament del nostre Programa d’Entrega Social son els
següents:

Quina informació necessitem per valorar els mobles?






Fotografies dels mobles: per tal de fer una bona valoració, cal que els mobles estiguin
ben visibles. Remoure fundes, llençols, cobrellits etc
Adreça de recollida
Disposa d’ascensor o muntacàrregues? Si no és així, agrairem una breu descripció de
les característiques de l’escala
Data límit per fer la recollida. Tenir en compte que treballem amb 10 dies de marge
per fer les recollides
Nom i telèfon de la persona de contacte

Podeu enviar-nos aquesta informació per email a rm@formacioitreball.org o emplenant el
formulari que trobareu fent clic aquí.

Quin cost té la recollida de mobles?
Si la recollida de mobles és superior a tres mobles i s’adequa a les necessitats del Programa
d’Entrega Social la recollida de mobles és gratuïta.
La recollida té un cost quan:


L’equip de transport identifica que algun dels mobles prèviament valorats no són com
es corresponien a les fotografies. En aquest cas se li oferirà la retirada del moble
assumint al cost de la deixalleria.



Es fa una donació de menys de tres mobles en bones condicions i adequats per
Programa d’Entrega Social. En aquests casos el particular assumeix un cost de 35€
corresponent a cobrir una part de la contractació del nostre servei de recollida.



Si la recollida superior a tres mobles i adient al nostre Programa d’Entrega Social és
fora del Barcelonès el particular assumeix un cost de 20€ / hora (+IVA) i peatges, si
escau, corresponent al desplaçament.

Si tens qualsevol pregunta, escriu-nos un email a rm@formacioitreball.org

