
ЮБИЛЕЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЗАР БЕЗ АНАЛОГ СДРУЖЕНИЕ „ЕКВИЛИБРИУМ“ 

От 19  до 23 декември  

МОЛ Русе 

 

19.12. 2014  

 11:00 часа – Откриване на гостуваща изложба „Благотворителността през обектива“ 

на фондация помощ за благотворителността в България – в изложбата са включени 

фотографии на Димитър Неделчев от Русе – доброволец на Сдружение 

„Еквилибриум“. Той получи специалната награда на журито в изданието на конкурса 

през 2014 г. 

Официално връчване на специалната награда на автора на снимките. 

 11:15 часа – 10 години „Еквилибриум“ - „Вдъхновение, постоянство,  постижения“  

Представяне на историята и опита в кадри на сдружението с нестопанска цел, което е 

доставчик на социалните услуги в Комплекса за социални услуги за деца и семейства 

в Русе, в партньорство с Клуб „Отворено общество – Русе“ 

 12:00 часа – Официално откриване на пето юбилейно издание на Благотворителен 

Базар Без Аналог  

 

Благотворителен Базар Без Аналог!  

Всеки ден от 10:30 до 19:00 часа 

Уникални кокетни щандове, на които можете срещу символични суми да намерите вашите 

коледни подаръци с мисия: 

 „Работилничка за щастие“ - изделия изработени от деца, които ползват услугите в 

социалния комплекс, приемни родители, доброволци, партньори и съмишленици на 

„Еквилибриум“ – коледни картички с квилинг техника, бижута, коледни сувенири и 

други оригинални ръчно изработени изненади; 

 С аромати и здраве от природата ще можете да стоплите зимните дни – билки 

отглеждани с много любов от децата с увреждания от „Розовата къща“ и билковата 

градина на децата от Комплекса за социални услуги; 

 Ателие за подаръци с невероятни ръчно изработени изделия – щанд на дамите - 

приложници от магазинчето на ул. „Княжеска“ 31, които традиционно подкрепят 

благородните каузи на „Еквилибриум“ 

 Художникът Огнян Балканджиев ще подкрепи инициативата, като предложи на 

русенци графични отпечатъци и акварали; 

 Етнографите от къща музей на градския бит „Калиопа“ – Деси и Искра като истински 

етно-графини ще представят на вниманието ви традиционни накити от мъниста, 

изработени от тях  и арт декорация от естествени материали; 

 Художничката Ирина Станева ще ви плени с вдъхновени пейзажи и прекрасни 

миниатюри; 

 Хоби майсторът Силвия Станева е приготвила за вас блестяща коледна украса, ръчна 

изработка и други изненади; 



 „По вкус или от каталог – татуировки без аналог“ – всеки ден от 13:00 до 19:00 ч. 

Цвети Миланова може да преобрази ръцете ви с уникална татуировка от кана или с 

прекрасен нов маникюр; 

 Със специални изделия и услуги ще подкрепят благотворителната инициатива 

учениците от Професионална гимназия по облекло “Недка Ив. Лазарова“; 

 17:30 до 18:30 часа – „Бачата вечер“ – Клуб по спортни танци „Приста“, заедно с тях 

ще можете да танцувате този нежен танц или просто да потанцувате; 

 

20 декември  

 От 10:30 до 19:00 часа – Благотворителен Базар Без Аналог 

 Пред коледно Детско утро. Като част от Благотворителния Базар без аналог ще се 

проведе и поредната месечна среща на групата „Осиновители“, функционираща в 

Комплекса за социални услуги повече от пет години. През деня всеки, интересуващ се 

ще може да се консултира със специалисти по осиновяването /психолози и социални 

работници/, на разположение ще са и много семейства осиновители, които открито 

ще споделят своите истории, надеждите, очакванията и реалните ситуации в процеса 

на осиновяване. Основни гости и участници ще бъдат децата и техните родители - 

осиновители. 

 17:00 до 19:00 часа - Социална отговорност – „Зелено сирене от Черни Вит“ – 

презентация на вкусовете и дегустация на Цветан Димитров, възродил тази рецепта и 

други традиционни български сирена. Всеки може да закупи от тези уникални 

продукти и освен да се насладите на аромати и вкусове да подкрепите 

благотворителната инициатива; 

21 декември 

 От 10:30 до 19:00 часа – Благотворителен Базар Без Аналог 

 

 17:30 до 18:30 часа – Вечер на изненадите – музика, арт и приключения – 

„Фотопреображение с много въображение“ – можете да се маскирате и да се 

снимате за спомен с помощта на носителя на специалната награда 

„Благотворителността през обектива“ 2014 – Димитър Неделчев – доброволец на 

„Еквилибириум“; 

 

22 декември  

 10:30 да 19:00 часа – Благотворителен базар без аналог 

 

 17:30 до 18:30 - „Китари за вас“ – благотворителен коледен концерт от възпитаници 

на училището по изкуства в Русе; 

23 декември 

 • 10:30 да 19:00 часа – Благотворителен базар без аналог 

  

 13:00 – Официално закриване на 5-ти Юбилеен Благотворителен Базар Без Аналог 


