
   

„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария  

чрез Фонд за партньорство и експертна помощ” 

бул. България 88, офис 8, 1680 София, www.mariasworld.org; office@mariasworld.org 

тел.: 02/808 171; факс: 02/854 84 64 

    

    

ПОКАНАПОКАНАПОКАНАПОКАНА    

    

за представяне на документалния филм „Светове“ и дискусия на тема: Пза представяне на документалния филм „Светове“ и дискусия на тема: Пза представяне на документалния филм „Светове“ и дискусия на тема: Пза представяне на документалния филм „Светове“ и дискусия на тема: Подобряване качеството на одобряване качеството на одобряване качеството на одобряване качеството на 

живот на хората с интелектуални затруднения в България и швейцарския модел на социална живот на хората с интелектуални затруднения в България и швейцарския модел на социална живот на хората с интелектуални затруднения в България и швейцарския модел на социална живот на хората с интелектуални затруднения в България и швейцарския модел на социална 

подкрепа, както и възможностите за реализация на хората с интелектподкрепа, както и възможностите за реализация на хората с интелектподкрепа, както и възможностите за реализация на хората с интелектподкрепа, както и възможностите за реализация на хората с интелектуални затруднения в уални затруднения в уални затруднения в уални затруднения в 

България.България.България.България.    

 

 

УважаемУважаемУважаемУважаемииии    Партньори и ПриятелиПартньори и ПриятелиПартньори и ПриятелиПартньори и Приятели,,,,    

От името на младите хора от Дневен център „Светове“ към Фондация „Светът на Мария“ имам 

удоволствието да Ви поканя на премиерата на документалния филм „Светове“. 

Филмът на режисьора Стоян Радев е заснет в гр. Женева, Конфедерация Швейцария и в София, 

България през 2014 г. 

Филмът показва живота, подкрепата и интеграцията на хората с интелектуални затруднения в 

„Обществени институции за интеграция“, Женева, Конфедерация Швейцария и изгражда паралели 

с практиките на фондация „Светът на Мария“ в гр. София, България.  

След прожекцията ще проведем дискусия за отношението към хората с интелектуални затруднения, 

подкрепата за тях и техните семейства чрез осигуряване на качествени услуги, развиващо обучение 

и подходяща трудова заетост, както и за възможностите швейцарският опит да се адаптира и 

приложи в България. 

Очакваме Ви на 27 януари 2015Очакваме Ви на 27 януари 2015Очакваме Ви на 27 януари 2015Очакваме Ви на 27 януари 2015    г. от 17:30 часа във Френския културен институт, гр. София, г. от 17:30 часа във Френския културен институт, гр. София, г. от 17:30 часа във Френския културен институт, гр. София, г. от 17:30 часа във Френския културен институт, гр. София, пл. пл. пл. пл. 

Славейков №Славейков №Славейков №Славейков №    3.3.3.3.    

Надяваме се след премиерата на филма и дискусията да продължим разговорите на чаша вино. 

За потвърждение на участие в събитието и допълнителна информация можете да се обърнете към 

Дария Хаджидимитрова, тел.: 02/808 171, 0882 127 707, или Ели Стоянова, тел.: 0889 470 703, 

office@mariasworld.org. 

 

С уважение, 

Цецка Радева  

Директор 

Фондация „Светът на Мария“ 


