
1 юни е Денят на Детето.
Пазарувай с кауза, Дари смисъл!

ПОДАРЪЦИ С КАУЗА 
ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

1 юни е Денят на Детето
 

Пазарувай с кауза, Дари смисъл!



ДарПазар е платформа за продукти и услуги с кауза, създадена
през 2019 г., като обща инициатива на Български център за
нестопанско право и Аксенчър България.
 
В момента ДарПазар обединява 25 организации, кото развиват
социално предприемачество в подкрепа на различни каузи:
опазване на природата, съхраняване на българските традиции,
достъп до образование, достоен живот и заетост на хора с
увреждания и други.
 

Всеки закупен продукт означава подкрепа за човешка съдба,
конкретна идея и работа в полза на обществото.
 

Днес, когато сме изправени пред непознати за нас
предизвикателства, имаме право на избор – да позволим
социалната изолация да ни отдалечи или да ни сближи. 
 

 
Пазарувайте с кауза. 

Помогнете на социалните предприятия да продължат да
съществуват и да помагат на другите.

 
 

 

https://www.darpazar.bg/bg
http://bcnl.org/
https://www.accenture.com/bg-en
https://www.darpazar.bg/bg
https://www.darpazar.bg/bg


„…И винаги пази Детето в теб!“ – поне веднъж някой Ви е пожелал
това, нали? 

 

И не е случайно – за да сме любопитни към света и да го опознаваме
всеки ден,  да сме готови да се изправим, когато паднем, да умеем да се
радваме искрено и да общуваме непринудено.
 

Първи юни идва, за да ни напомни това. 
 

ДарПазар Ви кани да изберете подаръци с кауза за вашите малки герои
и близки – за да усмихнете тях и тези, които създават подаръците.

 
 

Разгледайте нашите предложения.

https://www.darpazar.bg/bg


Един чудесен подарък за малки и
големи природолюбители. Книжката
е пълна с идеи за приключения,
откривателства и време заедно за
цялото семейство. Как да привлечем
пеперудите и да ги наблюдаваме
отблизо? Кои са имената на мидите,
които събираме по морския бряг? Как
да си направим пъстра полянка?
Наличност: 100 бр.
 

Подходящ подарък за цялото
семейство и деца на възраст 5-14 г.
 

Цена: 6,00 лева
 
 

С тези продукти подкрепяте
опазването на дивите птици и
техните местообитания.

Красиви метални значки на птици,
бозайници, насекоми и цветя, които
радват всяко малко и голямо дете и
разпалват любопитството му за
животните, местообитанията им и
връзката на хората с тях.
Размер: 2 - 2,5 см.
Наличност: в зависимост от модела 
 

Подходящ подарък за деца на всяка
възраст и техните родители.
 

Цена: 3,00 лева

Комплект книжка "Приключения сред природата за
цялото семейство" и значки по избор 

 

Българско дружество за защита на птиците



Българско дружество за защита на птиците
е  първата природозащитна организация в България. За 30 години е
спасила хиляди птици и е научила много хора как да им помагат. 
Техните книги, значки, хранилки и къщички за птици подкрепят
дейността на организацията за опазване на градските и дивите птици
и техните местообитания.  
 

Профил в ДарПазар 

https://www.darpazar.bg/bg/node/140


Фондация Карин дом
 

е терапевтичен център във Варна за деца със специални потребности.
Годишно подкрепя над 300 деца и семейства.
Семеен магазин Карин дом предлага продукти, изработени от децата и
родителите, доброволци и съмишленици. Средствата подкрепят
терапевтичния център за работа с деца с увреждания и техните
семейства.  

                       Профил в ДарПазар  
 

С тази книжка децата учат, готвят и се
забавляват. Нейната добавена стойност
е безценното време, в което цялото
семейство е заедно. Авторите умело
пренасят Монтесори метода в кухнята с
кулинарни занимания, както и тествани
рецепти за вкусотии, увлекателно учене
и хубави семейни преживелици. 
Наличност: 100 бр.
 

С нея подкрепяте дистанционната
терапевтичната работа със семействата
на деца с увреждания.
 

Подходящ подарък за деца на възраст
от 3 до 8 г.
 

Цена: 25,00 лева

Книга Семейно готвене по Монтесори
Семеен магазин Карин Дом

https://www.darpazar.bg/bg/node/131
https://www.darpazar.bg/bg/node/131
https://www.darpazar.bg/bg/node/131


Ръчно изработена от висококачествени
естествени материали и весел дизайн,
престилката прави всяко дете да се
чувства специално, докато помага в
готвенето, почистването вкъщи или
просто в създаването на творчески хаос.
Срок за изработка на 20 бр.: 7 работни
дни.
 

Подходящ подарък за деца на всякаква
възраст.
 

Цена: 35,00 лева 
 
 

 
С тези продукти подкрепяте хора с
психичноздрани трудности да имат
работа по време на кризисната
ситуация.
 

Детска престилка
Арт ателие Творилница

Ръчно изработена от висококачествени
материали и с пълнеж от антиалергични
микроперли, възглавничката е удобна за
гушкане и носене. Може да се използва,
както за спане, така и за декорация за
детското креватче или стената.
Подходяща е за пътуване - лека и мека.
Срок за изработка на 20 бр.: 7 работни
дни.
 

Подходящ подарък за деца на възраст от
2 до 10 г.
 

Цена: 17,00 лева
 
 

Възглавничка облаче



Арт ателие Творилница
 
 

е шивашко ателие и магазин, където хора с психично здравни
трудности ръчно изработват продукти от текстил за малки и големи, за
уют и топлина. 
Средствата подкрепят осигуряването на работа на хора с психични
разстройства и производството на предпазни маски за социалните
работници на първа линия по време на извънредната ситуация.
 

Профил на ДарПазар

https://www.darpazar.bg/bg/node/434


Книжка Пътуващи приказки
Социални работилници КаритАрт

„Пътуващи приказки“ е колекция от 15 детски приказки от цял свят, написани
от деца бежанци, принудени да напуснат своите домове в търсене на по-
спокоен и безопасен живот. Всяка приказка е на родния език на детето,
български и английски език и съдържа интеркативна част, в която децата
сами да довършат рисунките.
Наличност: 50 бр.
 

Подходящ подарък за деца на възраст от 5 до 16 г.
 

Цена: 25,90 лева
 
 

С приказките помагате на деца в неравностойно положение да имат достъп
до образование и раздаването на храни и лекарства на уязвимите хора.
 

 
 

Чантичка Крокодил
Симпатична и забавна чанта с въжена
презрамка за малки и големи герои. 
Подходяща за носене на смартфон.
Чантичката е налична и в кафяво.
Срок за изработка на 50 броя - 
7 работни дни.
 

Подходящ подарък за деца на всяка
възраст.
 

Цена: 22,00 лева
 

С нея подкрепяте сигуряването на
доход на жени, търсещи закрила и
раздаването на храни и лекарства на
уязвимите хора.
 



Социални работилници КаритАрт
 

 

КаритАрт е част от Каритас-София. В работилниците се изработват
уникални ръкоделия от жени, търсещи закрила и млади хора с
увреждания. Освен работа, те изграждат увереност като общуват в
защитена и сигурна среда.
Средствата подкрепят осигуряването на заетост на хората в
неравностойно положение и Сдружение Каритас-София в раздаването на
храни и лекарства на уязвими хора по време на кризата.
 

Профил на ДарПазар

https://www.darpazar.bg/bg/node/295


„Талантливите мечета“ са тефтерчета, които
децата да напълнят с рисунки, истории и
драсканици. „Джобният“ им размер ги прави
удобни за носене. А в образите на мечетата –
футболист, певец, готвач,  химик или художник,
децата могат да открият своите мечти за
бъдеща професия. 
Наличност: 70 бр.
 

Подходящ подарък за деца на всяка възраст.
 

Цена: 5,00 лева
 

С тях подкрепяте талантливи младежи в
трудна житейска ситуация да се подготвят да
учат висше образование, да работят и да
развиват творческия си потенциал.

Тефтерчета за мечти „Талантливите мечета“
Операция Плюшено мече 

Операция Плюшено мече
 

създава менторската програма "Скритите таланти на България", с която
подкрепя талантливи младежи в трудна житейска ситуация да се
подготвят и да успеят да учат висше образование, да работят и да
развиват творческия си потенциал. Продуктите им са брандирани с
авторски творби на младежите, като част от средствата са директна
финансова подкрепа за тях. 

Профил на ДарПазар
 

https://www.darpazar.bg/bg/node/163


Нали знаете как децата всеки ден питат:
Колко дни остават до рождения ми ден?
Кога е Коледа? Днес работен ден ли е? 
Трудно им е да се ориентират във
времето, но календарът превръща това
в забавно и полезно ежедневно
занимание. Разделен е на сектори,
където децата да отбелязват времето,
деня от седмицата, датата и месеца.
Наличност: 30 бр., с възможност за
бърза изработка
 

Подходящ подарък за деца на възраст
от 4 до 8 г.
 

Цена: 22,00 лева 
 

С него подкрепяте хора с уреждания да
имат работа и децата - да имат
достъп до качествени образователнни
материали.
 

Настолен дървен календар
Неща с душа 

Неща с душа
 

е социално предприятие с двойна кауза, в което хора с увреждания
правят образователни играчки и игри за деца в предучилищна и
начална училищна възраст и деца със специални образователни
потребности.
 

Профил на ДарПазар

https://www.darpazar.bg/bg/node/158


www.darpazar.bg

Колкото повече физически разделени - 
 толкова повече емоционално сплотени!

 
Пазарувай с кауза, Дари смисъл.

 

 
Свържете се с екипа на ДарПазар, за да получите конкретна и
актуална информация за наличността на продукта, неговите

характеристики и всичко, което ви интересува за него.
 

Очакваме ви на hello@darpazar.bg и на 0898 87 50 54
 

https://www.darpazar.bg/bg
http://darpazar.bg/

