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КОИ СМЕ НИЕ?

Агенция ОЗОН е фокусирана върху иновативните 
форми за подкрепа по хоризонтала за специалистите 
от хуманитарния сектор. Разработва и предоставя 
богато разнообразие от съвременни и 
висококачествени услуги в подкрепа на училищните 
общности, местните и регионалните администрации и 
доставчиците на социални услуги.
Академичното сътрудничество е интегрирано в 
обичайните дейности на Агенцията. 
Агенция ОЗОН е резултат от необходимостта и 
страстта в постигането на качествени и иновативни 
партньорства!



Защо се включваме в дизайн-
седмицата?

Това е тайната на устойчивото 
партньорство

• Иновациите са в нашето ДНК. 
• Ние ги търсим и подкрепяме. 
• Създаваме ги и ги 

мултиплицираме
• Подкрепата на млади хора е 

част от мисията на Агенция 
ОЗОН

• Утвърждаването на добри 
практики у нас е цел на 
Агенция ОЗОН
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ИГРАТА НА ДЕЦАТА - ЗАДАЧАТА

ТЕРЕНът е място за двигателна
активност, игра и общуване, която
предоставя възможност за
общуване и взаимодействие
между децата
С реализирането на ТЕРЕНа ще се
осигури място, за развиване и
усъвършенстване на фината
моторика, внимание и
концентрация, социални умения и
други
ТЕРЕНът ще осигури иновативно
професионално пространство за
работа на психолози,
рехабилитатори, терапевти,
социални работници и други

• Да се проектира ТЕРЕН с общ размер 7х11 m 
за игра с дистанционно управляеми колички

• ТЕРЕНът да може да бъде експлоатиран 
(монтиран) на открито и на закрито 

• До ТЕРЕНа да има достъп и от четирите 
страни на правоъгълника

• Да има възможност за усложняване или 
опростяване на трасето при промяна на 
комбинациите в елементите



ИГРАТА НА ДЕЦАТА - ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
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