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С подкрепата на  

 

 
 

КОЛЕДНА КАМПАНИЯ С МИСИЯ 

 

„ КОГАТО СЕ СМЕЕ ДЕТЕ, УСМИХВА СЕ 

НЕБЕТО“ 

 
Няма нищо по достойно да направиш подарък. 

Предлагаме  ви тази година, заедно с  Вашата рекламна 

кампания да  закупите и раздадете календари подготвени от  

 

СДРУЖЕНИЕ 

„ДЕТЕ И ПРОСТРАНСТВО” 

 

 

 Подарете  усмивка на дете с увреждане ! 

 

"Аз те чувам, разбирам и съм твой приятел, детето ми!" 
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Календар 2023г. ще се използва за подобряване качеството на живот на 

деца и младежи с увреждания, които живеят в Центровете за 

настаняване от семеен тип, управлявани от сдружение „Дете и 

пространство“ в Русе  

 

Ние твърдо защитаваме позицията, че децата с увреждания имат право 

да развиват потенциала си, за да се забавляват и учат. 

Нека заедно ги подкрепим, защото те са част от нашето общество! 
 

Сдружение “Дете и Пространство” е създадено с цел     развитие на 

услугите за подкрепа, консултиране, социална интеграция на деца в 

риск,деца със специфични потребности; развитие на алтернативни 

форми на грижи за деца и превенция на изоставянето; повишаване 

професионалните умения на специалистите и качеството на грижа. 
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Русенска стопанска камара и Екипът на Център за настаняане от семеен 

тип за деца и младежи с увреждания- д-р Любомир Жупунов към 

Сдружение „Дете и пространство“, Ви канят да си закупите от нашите 

годишни календари, с мисията да  осигурим едно добро бъдеще за нашите 

деца! 

  

Цена на 1 бр. календар – 10,00 лева. 

 

Гр. Русе   

ЦНСТДМУ:                                                                                                                                                                                                     

Зорница Божанова -Управител 

Телефони за заявка: 

0888100206 

e-mail: zornica_georg@abv.bg 
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