Różowa Skrzyneczka vel SZEŚCIAN
ZASADY KORZYSTANIA
1. Inicjatorem zakupu Sześcianów jest dr Jarosław Kłodziński- Radny Miasta Gdynia.
2. Pomysłodawcami akcji „Różowa Skrzyneczka” jest Grupa nieformalna z Polski.
3. Sześciany sfinansowali: Fundacja Pozytywne Pomorze i Jarosław Kłodziński.
4. SZEŚCIAN - zwraca uwagę na wykluczenie menstruacyjne uczennic i kobiet.
5. SZEŚCIAN - ułatwia dostęp do materiałów higienicznych sfery intymnej.
6. SZEŚCIAN- będzie zamontowany w przestrzeni publicznej za darmo.
7. Statystycznie kilka % Polek nie ma funduszy na zakup materiałów higienicznych.
8. Dlatego postanowiliśmy Wam w tym pomóc kupując podpaski.
9. Brak środków higieny osobistej wyklucza Was i ogranicza Wasze możliwości.
10. Pozbawia Was codziennego komfortu, może eliminować z grupy ludzi.
11. W Sześcianie znajdują się podpaski marki „VERA”.
12. Produkty marki VERA: DUO Ultra Classic soft oraz DUO Ultra Normal soft.
13. Każdy produkt jednostkowy ma własne opakowanie zewnętrzne.
14. Podpaski w Sześcianie będą wyłożone jednostkowo.
15. Przed otwarciem drzwi Sześcianu prosimy umyć i zdezynfekować dłonie.
16. Aby otworzyć Sześcian należy nacisnąć drzwi do środka. Drzwiczki same odskoczą.
17. Po wyjęciu podpaski prosimy zamknąć Sześcian dociskając drzwiczki.
18. Akcję SZEŚCIAN w Gdyni wspierają mężczyźni. Mają duchowy dług wobec kobiet.
19. Kobiety otwarcie mówią o męskich schorzeniach (jak rak prostaty czy rak jąder).
20. Zwracacie uwagę na męskie schorzenia, na badania zapobiegawcze.
21. My mężczyźni mówimy nie ma kobiecych tematów TABU.
22. Wspieramy Was w tych wyjątkowych dniach. I nie możecie mieć nam tego za złe.
23. Fundacja Pozytywne Pomorze jest organizacją Kultury Fizycznej.
24. Fundacja wspiera kobiety zaangażowane w sport, wychowanie fizyczne i rekreację.
25. Wiecie, że nie ma nic za darmo. Nawet za szkolne obiady Ktoś musi zapłacić.
26. Można ułatwić działalność Fundacji Pozytywne Pomorze dokonując wpłaty na konto:
PKO BP 71 1020 4900 0000 8002 3277 3283 z dopiskiem na cele statutowe.
27. Wszystkie osoby związane z Fundacją pracują społecznie.
28. Życzymy wszystkim wszelakiego ZDROWIA i komfortu życiowego.
Operatorzy Sześciana

