ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ:

ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ:
-хранителни продукти ( по уточнение )

-олекотени завивки -15бр.

-долни цветни чаршафи без ластик, за единично легло-15 бр.

-шалте за дивани -2бр.(190/70 и 182/50)

- 1 диван за гледане на ТВ в игрална зала

- мокетени стъпки и малки килимчета с детски и тинейджърски мотиви за 5 детски стаи

-пътеки за коридор -размери по уточнение

-велосипеди (може и втора употреба) -големи

-уреди за спортни занимания- напр.боксова круша, врата за футбол, футболни топки,
волейболна мрежа, волебойлни топки .

-аудио система с микрофон- 2бр.-тип Караоке
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ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ:

-машнка за постригване

-професинолен влагоуловител

-офис столове

-стъклени или порцеланови чиники за торта и десерти

-стъклени или порцеланови купички за десерти

-почистващи препарати, дезинфектанти

-перилни препарати

-продукти за лична хигиена - Козметика за след баня - тоалетно мляко, крем за тяло,
шампоани , душ гелове, ролони за подмишница- за момиче и за момче.

-пижами дамски -размер S-4 бр.; размер-L-2бр.;
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ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ:

-спортни дрехи /анцузи, долнища за младежи на възраст 13-16 г.; ръст на младежите
156, 165, 168 , 180см/

- спортни екипи и за момичета и за момчета

-дамски и мъжки пижами /за 13-14-15 г. младежи, ръст 156, 165, 168 , 175, 180см

-според сезона -чорапи за момиче и момче от № 35 до №44

-според сезона сандали, маратонки, ботуши от №35 до №44

-хавлия с качулка за 14,15,16г.

-средни сакове - 5бр.

- ученически чанти, тетрадки, цветни моливи, скицници, блокчета

-пъзели -от 60 до 160 части
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ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ:

-средства за модули -кухненско обзавеждане по поръчка

-средства за изграждане на спортна зала или площадка в двора, със спортни
уреди за младежи(тенис на маса и др. )

-средства за ремонт на санитарните помещения

-средства за ламинат -4 стаи(около 50 кв.м)

-средства за участия в изяви на деца, фестивали, екскурзияр, лагер до 5 дни и
др.(от 1500 до 2500лв.)

-средства за организиране на лични празници на всяко дете- всяко дете избира
меню и тортата си, както и начина на празнуване - за 1 дете - до 100 лв.

- превозно средство - тип "Бус" - 15-20 места (за всички деца )

- срещи и участие с доброволци и приятели
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ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ:

КАК ДА НИ ПОМОГНЕТЕ:

-Проявете съпричастност! Заповядайте при нас! Станите наши Приятели и
Доброволци ! Отделете време и идеи за да се срещате с децата от нашата къща.Те се
нуждаят от вашия опит, ентусазъм и енергия.

- За да създадем уют и направим по-красива нашата къща се нуждаем от вашия
добловолен труд, за ремонтни дейности.

както и :

- Като спонсорирате събитие - детски празници( лични празненства -рожден ден,
имен ден ) , забавления, посещения на цирк, участия във фестивал, екскурзия,
летувания на море или пранина и др.
- Като дарите финансови средства;

- По уникален за вас начин, който ще се радваме да обсъдим-/пр. вариант Еднократно
дарение или Постоянен дарител/
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ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ:

-Материални дарения- Вие може да дарите продукти, вещи, оборудване в полза на
децата

Ако:

- Вие сте производител или вносител на стоки за ремонт (фаянс и теракот, бои и
подови настилки) или стоки за интериора (осветителни тела, домашни потреби);

- Вие сте производител или вносител на бяла и черна техника,

Ако:

- Вие сте производител или вносител на детски храни, дрехи и стоки и на медикаменти и
искате да помогнете;

- имате налични памперси, постелъчно бельо, дезинфектанти, перилни и почистващи
препарати, продукти за лична хигиена, които можете да дарите;

- Дрехите и обувките, книжките и играчките на Вашите деца вече не ви трябват;
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ДЕЦАТА ИМАТ НУЖДА ОТ:

СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЕ:

ЦКБ АД Клон Силистра

BIC CECBBGSF

IBAN BG91 CECB 9790 31G8 5729 00

Даниела Димитрова - Управител ЦНСТ с.Малък Преславец
0878441917
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