
Главни букви за
проследяване
Цена: 20 лева

https://bit.ly/2Q29o6C  

Цифри за
проследяване
Цена: 11 лева

https://bit.ly/3avWx6c

Учим се да пишем букви и цифри - лесно и забавно

Голямата задача на всеки първокласник е да се
научи да пише букви и цифри. 

С комплектите на Неща с душа ще помогнете на
вашия ученик да се справи с това по лесен, забавен
и интересен начин.  Комплектът върви с
инструмент за проследяване, който пасва в ръката
като молив и не надрасква плочките.

А още по-хубаво е, че с тези продукти подкрепяте
хора с увреждания да имат работа и децата - да
имат достъп до качествени образователни
материали.

На физическо със забавна и удобна спортна мешка

Спортни мешки в различни десени
Цена: 18 лева; https://bit.ly/3gcI4gx

Всичко необходимо за Физическо възпитание и
спорт трябва да е на едно място - поне така казват
учителите. 
На котета, слончета, пеперуди, за спортния екип
или екскурзията, тези мешки са удобни и
атрактивни. 
Имат едно отделение, което се пристяга на
презрамките, както и вътрешен джоб за други
дребни неща.

С тях подкрепяте хора от уязвими групи да
работят в шивашката работилница на НАРД.

Да запомним първия учебен ден

Фотосесия с кауза; Цена: 120 лева; https://bit.ly/31YhsLk

Една прекрасна възможност да "запечатате" емоциите от първия учебен ден
на вашето дете, а защо не и на целия клас :) Фотосесията може да бъде навън
или на закрито, включва 30 кадъра и 1 декор. Фотограф е Даниел Колев.

С нея подкрепяте изграждането на "Образователен и кариерен център за
младежи с различни възможности" на Фондация Сошъл Фючър и тяхната
инициатива Джамба. 

На училище с ДарПазар

Ако зависеше от децата, лятото никога нямаше да свършва, а времето до първия учебен ден би се
разтеглило като дъвка за балончета :) Уви, не зависи. Но от родителите зависи да ги ентусиазират за
новото начало. Затова от ДарПазар сме приготвили серия подаръци с кауза за вашите малки ученици, с
които да им напомните, че приключенията не свършват на 15 септември.

Портмоне "Мече" за джобни
Много симпатично и компактно детско кожено портмоне, което събира
всичко необходимо: банкноти, монети, карти и други малки тайни,
изработено в Социални работилници КаритАрт.

Размер: 11 х 7,5 см

Изработката е ръчна, направена с много внимание и прецизност от жени
бежанки и търсещи закрила и с него ги подкрепяте финансово.

Кожено портмоне Цена: 16 лева; https://bit.ly/2Q29o6C  

Хит!!! Помпон за ученическата чанта

Забавно допълнение към ученическата чанта е тази весела висулка, което
ще я прави различна и уникална.

Освен на вашето дете, с него ще донесете радост и подкрепа и на хората,
които са я изработили - младежи с увреждания и техните родители от
Център за социална рехабилитация и интеграция "Благовещение".

Помпон - висулка за украса; Цена: 3,50 лева; https://bit.ly/34cR2rX 

Текстилен джоб; Цена за един джоб: 9 лева; https://bit.ly/31bGurb 

Джоб за тетрадки и учебници - що е то?
Весело и "еко" предложение за организиране на чантата от Арт ателие
"Творилница" - текстилни джобове, които да приберат всичко необходимо по
отделните предмети. Достатъчно големи за учебник, тетрадки и пособия. Всеки е с
различен десен за лесно разпознаване. Закопчават се с цип и се перат в пералня. 

Размери: 38 см. - дължина и 28 см. - ширина.

С него подкрепяте правото на труд на хора с психичноздравни трудности, които ги
изработват.
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