Здравей,
скъпо дете!

Малък зрителю, на нашото
събиране ще видиш интересни
изненади, ще има забавни и
поучителни постановки и ще

СНЦ “Еквилибриум”

видиш част от децата ,

бул. „Липник“ № 14
гр. Русе, ПК. 7006

които ползват нашите

+359 82 588 769; +359 889 813 123

услуги.

office@eq-bg.org

Заповядай с твой роднина или
близък!
www. eq-bg.org/bg/

Ние обичаме
да рисуваме,

„Любознателни, интелигентни, закачливи,

делфините водят мореплавателите към
сигурни води.”
Според една гръцка легенда Дионисий, бог на
виното и веселието, веднъж се озовал на
кораб, плаващ между о-вите Икария и Наксос
в Средиземно море. Без да подозира
истинската същност на своя пасажер,
екипажът решил да го отвлече и продаде в
робство. Разбирайки за заговора, Дионисий
оплел кораба с лози, а във въздуха се понесли
звуци на гайда. Появили се леопарди и лъвове и
веслата на екипажа се превърнали в змии. За
да се спасят, моряците до един скочили зад
борда. Богът на морската шир, Посейдон, ги
превърнал в делфини и ги обрекъл да помагат
на мореплавателите, насочвайки лодките им
към сигурни пристанища.
Пролетта вече е тук. Тук са вече и
лястовиците, за да възвестят новото начало
и пробуждането на живота. Народът ни
вярва, че тези прелетни птици са символ на
възраждането, светлината и доброто.

Тук идват деца, които имат нужда от подкрепа и ние
помагаме за по – доброто приемане на различията им
в обществото.
•

Социаленият работник помага на мама и тати ,
насочва ги, за да бъдат по – информирани ;

•

Логопедът помага на децата да се научат да
говорят правилно ;

•

да играем

Ерготерапевтът помага на децата да опознава
света около тях по – добре;

•

Рехабилитаторът помага на децата да преодолеят
физическите трудности и да стигнат до спортните
площадки и да си играят с другите деца.

и да се

•

Медицинските сестри следят за здравословното
състояние на децата и помагат когато има нужда.

•

ЦСРИ е мястото, където има различни деца и
нашите специалисти им помагат да бъдат равни с
останалите.

да пеем,
Защо логото ни е с
делфинче и бяла
лястовичка?

Център за социална
рехабилитация и интеграция

забавляваме
ЗАЕДНО!

Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи
Тук са деца, които също имат семейство като теб,
но тяхното няма възможност да го отглеждат.
Тук те получават същите условия както всяко
едно дете.

