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Повече информация за кампанията                                       

може да намерите на www.spoc-s.com  

Всеки от нас може да бъде засегнат от различно     
психическо заболяване през живота си.  

Въпреки това, хората страдащи от определени          
психически заболявания могат да бъдат                         

изключително креативни и успешни.  

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG 07 “Инициативи за обществено 

здраве” по ФМ на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от “Сдружение за прогресивна и отворена комуникация” и при никакви обстоятелства 

не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП, НФМ и Програмния    

оператор - Министерство на здравеопазването.  
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