
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СТЪПКА ЗА ТЕБ, УВЕРЕНОСТ ЗА ТЯХ 

 

Сервие и Сдружение SOS Детски селища България са партньори в дарителската кампания 

„Стъпка за теб, увереност за тях“. Тя е насочена към SOS младежите на прага на зрелостта, за 

които е създадена програмата „Начало на самостоятелен живот“.  

Всички ние подкрепяме неотклонно децата си до момента, в който те сами поемат по 

житейския си път. Но дори тогава продължаваме да мислим за тях и сме готови във всеки 

момент да им подадем отново ръка.  

Ние, от Сервие, искаме да бъдем тази протегната ръка за SOS младежите, на които предстои 

или вече са навлезли в този преходен период на своя живот. Ето защо избрахме да подкрепим 

точно тази програма на SOS Детски селища България. Тя дава увереност на младите 

възрастни, които не получават подкрепа от собствените си семейства, че въпреки това могат 

да разчитат на помощ в трудни моменти. 

Някои от тях решават да продължат образованието си в университети и имат нужда от 

финансова подкрепа, докато са студенти. Други търсят или са започнали работа, но това още не 

е достатъчно, за да бъдат финансово независими. За всичко това се грижи програмата „Начало 

на самостоятелен живот“, която Сервие подкрепя с тази кампания. 

„Стъпка за теб, увереност за тях“ стартира на 1 май и ще продължи до 31 юли 2021 г. Тя се 

провежда в цялата аптечна мрежа в Република България, като за всеки продаден продукт 

Цедралекс (75 мл и 150 мл)* в този период Сервие ще дари по 1 (един) лев на SOS Детски 

селища България.  Всеки, който желае, може да се включи в кампанията, като закупи 

енергизиращия козметичен крем „Цедралекс“, който премахва усещането за умора в краката, 

хидратира и охлажда.  

Броят на продадените опаковки Цедралекс ще бъде отчетен по IMS справка на IQVIA за 

периода на кампанията. Сумата на събраните средства ще бъде обявена през септември 2021 г. 

в социалните мрежи на „Сервие“ и на интернет страниците venite.bg, servier.bg и sosbg.org.  

Кампанията ще бъде обявена и популяризирана чрез печатни материали, разпространени в 
аптечната мрежа и чрез публикации в брошури и списания, социалните мрежи (Facebook, 
Instagram, Linkedin), интернет страниците на аптеките, Сервие и SOS Детски селища България. 
Посланици на кампанията ще бъдат популярни личности, които ще подкрепят благотворително 
каузата, като я популяризират в социалните мрежи. 
 
Включете се и вие! Това е малка стъпка за вас, но, ако обединим усилията си, тя може да 
донесе по-голяма увереност за SOS младежите. 
 

*Цедралекс е козметичен продукт. Ако считате, че сте наблюдавали нежелани реакции при 
употребата на този продукт на Сервие, моля свържете се с нас на  
e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com, тел.: 02/9215755 или факс: 02/9215738 
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