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Скъпи приятели,
В следващите страници ще прочетете за постиженията на
фондация „Сийдър“ през изминалата година. Ще научите за
колко деца и младежи се грижим, за тяхното развитие и успехи, както и за стъпките, които предприехме в посока промяна
на нагласите и на политиките към децата и младите хора в
неравностойно положение. Но това, което остава между редовете и за което искам лично да ви разкажа, е кое прави положителната промяна възможна.

Послание от
изпълнителния
директор

Преди година и половина един млад човек с интелектуални
затруднения на 21 години трябваше да напусне къщата на
баба си, защото тя вече не можеше да полага грижи за него.
Социален работник от неговия роден град на Черноморието
го докара в един от нашите центрове от семеен тип в Кюстендил. Малко след като пристигнаха, социалният работник
си тръгна, а младият човек трябваше да остане. Оказа се, че
никой не му беше казал, че нашият център е неговият нов дом.
Бяха го излъгали, че идва в Кюстендил на екскурзия. Младежът се чувстваше изоставен и беше много сърдит. Започна да
бяга, като прескачаше оградата на двора. Но всеки път когато
бягаше, имаше някой от нашия екип, който бягаше след него.
Все път когато се ядосаше, имаше някой от нашия екип, който
го успокояваше. И всеки път когато се почувстваше изоставен,
нашият екип му показваше, че е обичан и уважаван.
Той вече не бяга. Започна работа. През лятото на 2017 г. имаше
невероятна възможност - заедно с още 7 млади хора със затруднения пътува до Италия, придружаван от хора от екипа ни. За
първи път се качи на самолет, запозна се с връстници от други
държави, участва в семинари и посети нови места. А когато се
върна, донесе сувенири за всички в неговия център от семеен
тип. За всеки член на екипа и за всяко дете и младеж, с които
съжителства. Това бяха сувенири, които беше купил със собствената си заплата.
Щастливата развръзка на тази и на още много други подобни
истории е възможна благодарение на отдадеността на екипа
на „Сийдър“, който работи всеки ден, за да бъдат нашите 100
деца и младежи в Кюстендил и Казанлък обичани, подкрепяни,
приемани, ценени. Продължаваме да се грижим за тях, но и да
работим за промяна на цялата социална система в България.
Понякога е трудно, но знаем, че е възможно, защото не сме
сами. С нас са партньори, дарители, доброволци.
Благодаря на целия екип на фондация „Сийдър“ и на всички, които ни подкрепяте ежедневно! Заедно ние променяме животи.

Александрина Димитрова
Изпълнителен директор
Фондация „Сийдър“
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Проблемът и
нашето решение
Над 7000 деца и младежи
в България растат извън
семействата си.
Близо 1000 от тях са в
държавни институции.
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Ние:

•

Участваме активно във формулирането,
изпълнението и оценката на политиките
в областта на деинституционализацията
- закриването на държавните институции
и превенцията на изоставянето на деца

•

Предоставяме 24-часова индивидуална
грижа и специализирана подкрепа на деца и
младежи в неравностойно положение

•

Подкрепяме родители на младежи с
интелектуални затруднения
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Годината в цифри
Сийдър през 2017:

най-големият доставчик
на социална услуга
„Центрове за настаняване
от семеен тип“ в НПО
сектора в България

социални услуги

деца и младежи в нашите
центрове

осиновени деца

души екип

обучени професионалисти

доброволци

от набраните в България
средства инвестирани в
програмите ни
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индивидуална грижа

Провокиране
на положителна
промяна
в политиките в
социалната сфера
и нагласите в
обществото

За да постигаме устойчива и мащабна
промяна, ние работим пряко с местните
и националните власти, както и с други
неправителствени организации и мрежи.
Фондация „Сийдър“ е член на Eurochild,
Национална мрежа за децата и Коалиция
„Детство 2025“. Съпредседател сме на
Постоянната експертна работна група по
деинституционализация към Държавната
агенция за закрила на детето и участваме
в работната група за създаване на Закон за
социалните услуги.
През 2017 г. ние:

•

•

•

•

Фондация Сийдър ▪ Годишен отчет 2017

6

Бяхме един от инициаторите на промени в Правилника за
прилагане на закона за социално подпомагане. Активно участвахме в работната група към Министерство на труда
и социалната политика, която разработи промените.
По този начин предотвратихме ненужно и непланирано
преместване на над 1500 деца и младежи с увреждания от
центровете от семеен тип, където живеят, към други,
непознати за тях центрове;
Участвахме в заседания на Подкомитета за наблюдение
на операциите по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ към Министерство на труда и социалната политика. По наше и на други неправителствени
организации настояване, планирането на нови социални
услуги за децата и младежите, които към момента все още
са в държавни институции, включи обучения за екипите,
които ще поемат грижата за тях, както и подготовка за
преместване;
За поредна година бяхме автор на частта, касаеща деинституционализацията в доклада на Национална мрежа
за децата „Бележник 2017“, където направихме преглед на
политиката и практиката в сферата през 2016 г. Представихме заключенията си в Комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта в Народното събрание;
Продължихме активно да се застъпваме за увеличаване на
заплащането на заетите в социалните услуги и зачитане
на труда, който ежедневно полагат за най-уязвимите групи в обществото.

Местни инициативи
За втора поредна година организирахме
Пролетен благотворителен бал в гр.
Казанлък в партньорство с Община
Казанлък. На събитието присъстваха
заместник-кметът на Община Казанлък,
както и други представители на местната
власт и местния бизнес.
Заедно с Омбудсмана на Република България,
г-жа Мая Манолова, организирахме
благотворителна вечер в подкрепа на
децата и младежите с увреждания в
центрове от семеен тип „Сияние“ в гр.
Кюстендил. Събитието привлече местни
бизнесмени и предприемачи, културни
дейци и общественици.
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•

Бяхме медийно отразени
над 140 пъти

•

Завършихме новата
уебстраница на организацията,
която бе посещавана средно от
153 потребители на седмица

•

Увеличихме харесванията
на Фейсбук страницата си с
362 души

•

Публикувахме 178 поста във
Фейсбук, всеки един от които
достигна до средно 557 човека

•

Привлякохме 32 нови компании
към каузата

Споделяне
на опит
и изграждане
на капацитет

За 12-те години от своето съществуване,
ние натрупахме значителен опит
и експертиза в социалната сфера.
Продължаваме постоянно да се учим, но и
да споделяме опит и добри практики.
През 2017:

•

•

•
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По покана на международния офис на SOS Детски
селища, проведохме уебинар пред 20 представители на
организацията в държавите от Централна и Източна
Европа на следните теми: управление на социални
услуги с държавно финансиране, сътрудничество между
неправителствения сектор и държавните и местните
власти, застъпничество в социалната сфера;
Проведохме мониторинг на качеството на социална
услуга, предоставяща 24-часова грижа на деца без
родителска грижа. Бяхме избрани за тази задача от
неправителствената организация, управляваща
социалната услуга;
Участвахме в международен форум за
деинституционализацията в Брюксел и споделихме
българския опит в областта.

Осигуряване на индивидуална
24-часова грижа
на децата и младежите
от центровете ни
от семеен тип
Лагери - сплотяване на децата,
младежите и екипа
Всяка година ние от „Сийдър“ се стремим да осигуряваме
програма за летен отдих за децата и младежите от нашите
услуги. Както на морския бряг, така и в планината, летните
лагери са очаквани с голямо нетърпение и съпътствани от
множество активности като вечери на талантите, фотографски предизвикателства и спортни турнири.
Безспорно акцент през изминалата 2017 беше лагерът „Сигурни
заедно“. В него се включиха 14 деца и младежи без увреждания от
един от семейните ни центрове в град Казанлък. По време на
лагера, който се състоя в крайморското село Равда, на децата и
младежите бяха възложени различни „мисии“, целящи да стимулират работата в екип, разпознаването и назоваването на
емоции, както и изграждането на доверие и усещане за принадлежност към групата. Изграждането на сигурна и стабилна
връзка между младежите е основополагащо за успешното
функциониране на нашата услуга. Травматичното минало и
деликатната възраст (повечето от тях са между 11 и 18 годишни) на младежите предполага сериозни усилия за осигуряване на
една защитена и същевременно мотивираща среда.

Водещи на случаи/ментори
Всяко едно дете, за което се грижим и всеки младеж, който
подкрепяме има свой ментор (за децата и младежите без
увреждания) или водещ на случая социален работник (за децата
и младежите с увреждания). Менторите и водещи на случай
са хората запознати най-отблизо с историята на съответното дете/младеж, неговия емоционален статус, притеснения,
стремежи. Те са хората, които дават съвет, напътстват и са
подготвени да реагират в случай на трудност или криза.
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Трудотерапия
Трудотерапията е метод за работа с хора с увреждания, който
цели да развие и подобри тяхното физическо състояние (фина
и груба моторика), но и да стимулира инициативността и самостоятелността им чрез извършване на различни дейности
от бита.
Трудотерапевтичните сесии във фондация „Сийдър“ се осъществяват от обучени специалисти, които работят с децата
и младежите както индивидуално, така и групово под формата на клубове по интереси.
Чрез работа в градината, грижа за домашните животни и
кулинарни активности като изготвяне на меню и приготвяне
на различни ястия, децата и младежите от нашите центрове
изграждат трудови навици, усвояват умения за поддържане
на реда и хигиената в къщата, учат се на самостоятелност
и отговорност и не на последно място - чувстват се полезни,
удовлетворени, значими.
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„Фондация „Сийдър“
сбъдна нашата детска
мечта. За пръв път
имахме приятели,
които няма да
забравим и учителки,
които ни даваха
цялата си любов,
подкрепа и топлина.“
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В края на 2017-та се свързахме с родителите на 2 от осиновените през годината деца – брат и сестра, които днес живеят
в САЩ. След като ги изведохме от институция през 2015-та
година, те заживяха в един от семейните ни центрове в гр.
Казанлък. За времето, прекарано при нас получиха безрезервна обич и подкрепа, намериха истински приятели и развиха
талантите си.
Обърнахме се към родителите им с молба да запишат кратко
видео на децата, в което да разкажат какво означава за тях
фондация „Сийдър“. Баща им сподели, че са били толкова развълнувани, че сами са подготвили сценарий, който да прочетат.
Ето част от него:
“Фондация „Сийдър“ сбъдна нашата детска мечта. За пръв път
имахме приятели, които няма да забравим и учителки, които
ни даваха цялата си любов, подкрепа и топлина.
За две години фондация „Сийдър“ направи нас и приятелите ни
специални деца. Водеха ни на различни места да показваме, че
не само децата с родители могат всичко. Фондация „Сийдър“
направи сърцата ни щастливи. За нас това беше нещо ново,
което ни накара да забравим всичките обиди, крясъци и омраза,
с които живяхме преди. Те ни показваха, че означаваме нещо и
ни показваха, че сме важни и специални за тях.“
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Осигуряване на
възможности
за по-голяма
самостоятелност
на младежите,
които подкрепяме

Фондация Сийдър ▪ Годишен отчет 2017

“Да напуснеш гнездото“
Ние във фондация „Сийдър“ вярваме във възможностите на
хората с увреждания и ги насърчаваме да изследват личния
си потенциал. През юни 2017 година шестима младежи от
семейните ни центрове и двама от посещаващите центъра
за социална рехабилитация и интеграция за първи път напуснаха страната, за да участват в международна програма
за обмен на опит в Торино, Италия. Проектът се осъществи
по покана на италианската организация „Il sogno di una cosa“ в
партньорство с френската „Association Fenêtres“ в рамките
на европейската програма Еразъм+. Основните му цели бяха
да насърчи обмена на опит между организациите, предоставящи социални услуги както и да предостави възможности
за социално включване на младите хора с увреждания с цел да
ги стимулира да бъдат по-самостоятелни и уверени в себе
си и в уменията си. По време на 10 дневния си престой, младежите участваха в редица групови занимания по теми като
„Управление на дома“, „Мобилност на територията“, „Храни
и готвене“, „Да напуснеш гнездото“. Посетиха дидактична
ферма, включиха се в състезание по ориентиране, в приготвянето на сладолед и във футболен турнир. Представянето
на младежите бе искрено и смело. Те показаха на себе си и
на нас, че умеят много стига да им се даде възможност и се
прибраха у дома с много впечатления, нови умения и ценни
приятелства.
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Център за социална рехабилитация
и интеграция
В Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град
Кюстендил екипът на фондацията работи както с младежите
от семейните ни къщи, така и с младежи с увреждания, които
живеят със своите семейства в града. Освен традиционните
терапевтични сесии (с логопед, психолог, арт терапевт, кинезитерапевт), в центъра се предоставя подготовка за започване
на работа и подкрепа за адаптация на работното място. С
наша помощ през 2017 двама от младежите, посещаващи центъра, започнаха почасова работа в ОДЗ „Слънце“ по програма за
заетост и обучение за хора с трайни увреждания. Центърът е
също така място, където родителите имат възможност да
споделят трудностите и предизвикателствата, с които се
сблъскват ежедневно, да обменят идеи и да получат подкрепа
от специалист.

Младежка мрежа „Мегафон“
Двама от младежите от нашите семейни центрове в град Казанлък са част от младежка мрежа Мегафон - платформата за
детско и младежко участие на Национална мрежа за децата. В
програмата на мрежата са заложени социално-образователни
и кампанийно-публични дейности, свързани с правата на децата, в които младите хора се включват в два етапа. В първия
етап участниците усвояват компетентност да разбират и
отстояват своите и чуждите права в групов формат и защитена среда, а във втория се включват пряко в най-важните
ежегодни инициативи на Национална мрежа за децата. Чрез
участието си нашите младежи придобиха самочувствие и
увереност да се изразяват свободно, научиха се да планират и
преследват целите си, създадоха нови приятелства.
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Success
Story

Ново приятелство
Приятелството между Стефчо и Юлиян се
заражда по време на международен проект за
обмен на опит в Италия.
Стефан е младеж, който живее в защитено
жилище, управлявано от фондация „Сийдър“ в
град Казанлък, а Юлиян е младеж от семейство,
който посещава центъра за социална рехабилитация и интеграция на фондацията в Кюстендил. По време на престоя си в Торино, Италия
двамата младежи споделят една стая, помагат
си и работят в тандем по много от зададените
активности.
Преди заминаването им, майката на Юлиян е
притеснена и тревожна от идеята синът є да
дели стая с друго момче, но остава приятно
изненадана от възникналото приятелство и
привързаност между двамата и кани Стефчо
да гостува в дома им в Кюстендил. Стефан и
Юлиян с нетърпение очакват деня на своята
среща.
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Изграждане на силна
организационна култура
Водени от убеждението, че екипът ни е нашия
най-ценен ресурс и през 2017 продължихме да инвестираме в личностното и професионалното развитие на служителите и подкрепата на доброволците на „Сийдър“.

•

Преминати обучения
Специалисти от нашите екипи участваха в редица
обучения, които им помогнаха да потърсят отговор на предизвикателства, с които се сблъскват в
ежедневната си работа, да опитат нови подходи и
средства и да обменят опит и идеи със свои колеги.
Ето и обученията, които представители на нашите екипи преминаха през 2017:

•

„Акценти в работата с деца с множествени
увреждания. Съвременни подходи“, организирано
от Карин дом, Варна, на което бяха застъпени
теми като „Креативни терапии – музикотерапия и арт терапия“, „Качество на живот на
децата с комплексни и интензивни нужди от
подкрепа“, „Хранене и диети при децата“, „Как е
ефективно да общуваме с родителите в процеса
на приобщаването“.
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•
•
•
•

Обучение за практици за работа с деца и младежи с предизвикателно поведение, организирано
от фондация „Лумос“, Дискутираха се следните
теми: „Въведение в интелектуалните затруднения и разстройствата от аутистичния
спектър“, „Подкрепа за позитивно поведение и
стратегии за управление на поведението“, „Комуникационни проблеми и стратегии“, „Грижа за
себе си и персонала“
Обучение на тема „Активна семейна подкрепа“
Обучение и практически сесии по сензорна
интеграция
Обучение „Български жестов език – основни
жестове“
Обучение по Приложен поведенчески анализ с
лектор Ейал Коен от Университета на Йерусалим, с теми: „Оценяване на потребностите
на детето с VB - MAPP“, „Техники на обучение с
Приложен поведенчески анализ, овладяване на
неприемливо поведение“

Супервизия
Всички специалисти, работещи директно с децата и младежите в нашите центрове участват в регулярни ежемесечни
групови супервизии. Супервизията е изключително важен елемент от социалната работа, необходим за гарантирането на
качество на предлаганите социални услуги.Това е процес, който
дава възможност на работещия да консултира, и обсъжда качеството на дейността си с помощта на независим експерт.

Тиймбилдинг
Екипите ни от Казанлък проведоха своя ежегоден тиймбилдинг в началото на септември 2017 в Бургас. Морската атмосфера и възможността за неформално общуване извън работната среда зареди екипа с нова енергия и желание за работа.
Екипите от ЦНСТ „Сияние“ и ЦСРИ „Синева“ в град Кюстендил
се насладиха на своя тиймбилдинг в гр. Крива Паланка, Македония. Близката дестинация се оказа изключително гостоприемна, а предварително подготвената програма допринесе за
сплотяването и сработването на екипите.
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Подкрепа от стажанти и доброволци

През пролетта на 2017 в рамките на партньорството ни с
немската организация Robert Kümmert Akademiе по проект, финансиран от програма Еразъм+, посрещнахме двама стажанти,
които работиха в продължение на месец в един от центровете
ни в Казанлък. Айко и Аника, студенти, обучаващи се в социалната сфера, се включваха активно в различни групови игри и
индивидуални занимания. Успяваха да привлекат вниманието
на децата и младежите с различни идеи за терапия, игри и с
лекота създадоха добър емоционален контакт, както с децата
и младежите, така и с екипа в центъра. Двамата активно се
включваха и в ежедневните дейности като хранене, грижа за
външния вид, като същевременно инициираха занимания, в които успяваха да обръщат индивидуално внимание на всяко дете
и младеж. Екипът на центъра разчиташе на тях и оцени подкрепата, която те всеотдайно оказваха. И през 2018 предстои
да продължим това партньорство и с нетърпение очакваме да
посрещнем още двама стажанти от академията.
През изминалата година продължихме да разчитаме на подкрепата и активното включване на доброволци в различни сфери
на дейност от работата на Сийдър. Помощта по време на
събития за фондонабиране, визуалното оформление и дизайн,
фото и видео заснемането, преводите и индивидуалните занимания с деца и младежи в нашите центрове отново бяха сред
предпочитаните от доброволците дейности.
Продължихме дългогодишното си партньорство с Международното училище на Цуг и Люцерн, Швейцария и в края на месец
май 2017, благодарение на група от 14 ученици в прогимназиален
курс, подкрепени от своите родители и учители, реализирахме
проект за изграждане на куполни шатри и оборудването им
като кътове за релаксация и сензорна терапия в два от центровете на Сийдър в гр. Казанлък. По време на своето посещение, учениците засадиха плодни дръвчета, зеленчуци, билки
и цветя, за които нашите деца и младежи продължиха да се
грижат и през лятото. Включиха се и в редица ремонтни, арт
и декоративни дейности, а също и в розобер, урок по народни
танци, барбекю и спортен полуден, заедно с децата и младежите от центровете.
Всички дейности се финансираха със средства, които учениците бяха събрали през учебната година през различни инициативи като театрални постановки, базари и др.
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„Преди да дойда в България
обръснах косата си за
фондация „Сийдър“ и успях
да набера 1 100 франка
за каузата. Също така
представях фондацията
пред хората, които
ме питаха защо съм го
направил… Приятно ми е да
помагам тук. Страхотно
преживяване е, защото
се срещаш с нови хора и
научаваш нови неща. Всеки
трябва да опита!“
Алекс, 14 години

Постигане на финансова
стабилност

Приходна част

Сума в лева

%

индивидуални дарения

215,288.55

15.6%

корпоративни дарения

314,922.53

22.8%

държавно финансиране

823,060.36

59.6%

грантове/ проекти

3,660.39

0.3%

стопанска дейност

4,623.96

0.3%

материални дарения

18,545.44

1.3%

финансови ползи

0.00

0%

Общо приходи

1,380,101.23

Разходна част

Сума в лева

%

програми

1,238,212.68

90.1%

фондонабиране

66,001.28

4.8%

административни разходи

66,615.74

4.8%

финансови загуби

3,363.36

0.2%

Общо разходи

1,374,193.06

Благодарности на Сийдър
Швейцария за осигуряване на
средствата за покриване на
административните разходи
на фондацията.
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Ключови моменти
за годината

Годишен Благотворителен бал
Бал 2017 бе най-успешният за последните няколко години.
Инвестирахме много време и усилия, привлякохме съмишленици и партньори и успяхме да наберем близо 85000 лева за да
продължим мисията си.

Пъб куиз
Продължихме традицията на благотворителния пъб куиз и
през 2017. Успяхме да запознаем повече хора с каузата си и спечелихме стабилни и верни поддръжници сред младите български
предприемачи.

Корпоративен тиймбилдинг
Организирахме първия си корпоративен тиймбилдинг с кауза.
Заведохме група от 30 юристи на терен, където успяха да се
запознаят с децата и младежите, да се включат в забавни занимания с тях и екипите и да припознаят каузата на фондацията
със сърцето си.

Партньорски събития в подкрепа
на каузата ни

•
•
•

Партньорство със спортен клуб „Бегач“
Около света за един ден
Ирландски бал
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Няколко думи
от нашите партньори
“Полагах грижи за част от децата и младежите, още
когато живееха в институция наблизо. Благодарна съм на
фондация „Сийдър“ за възможността да доброволствам и
да посещавам едно от момичетата, което познавам от
преди. Два пъти седмично прекарвам време с нея и знам, че
времето, което инвестирам в нечий друг живот, води до
промяна. Удовлетворяващо е, особено когато виждам как
тя реагира на обичта, която є давам. Знам, че посещенията
ми са подобрили живота є и съм благодарна за тази
възможност на фондация „Сийдър“.
–Сесили Уилард
доброволец в една от семейните ни къщи
в гр. Казанлък

“Избрахме фондация "Сийдър", защото каузата ви е
изключително предизвикателство от оперативна гледна
точка, тъй като изисква привличане на системна подкрепа,
а не еднократни действия. Грижата за хора с увреждания
е постоянен, специфичен и сложен процес и много силно
впечатление прави позитивният подход, който имате
както при представянето на проблема, така и в самия
процес на грижа.
Със сигурност бих подчертала вашата инициативност за
комуникация, както и факта, че изграждате съвместност
между всички, които ви подкрепят. Тази обща среда е
изключително мотивираща и благоприятна за генериране
на повече енергия в подкрепа на каузата.
НПО секторът трябва да се научи как да говори с бизнеса, за
да се постигнат по-бързи резултати и да се създадат поустойчиви практики в тази област. Отчитам като много
положително качество на фондация "Сийдър" умението да
комуникира лесно на различни иерархични и браншови нива.“
–Елена Димитрова
Мениджър „Човешки ресурси“
Schneider Electric
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Всички
партньори,
подкрепили
Сийдър през 2017 г.
Благодарим и на всички
индивидуални дарители,
без чиято помощ нашата
работа не би била възможна.
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Alta Oils
America for Bulgaria Foundation
Amuse Bouche
ANDRé
Arteks
Beery.bg
Begach
BHP International
BICA International
BNP Paribas Foundation
BoardGames.BG
Brick Cafe Bar & Dinner
Bridal House
Bulgaria Engineering
Bulgaria Mall
Burgas Plaza Mall
Camino Band
Cash Express
Cedar Switzerland
Children Survival Fund
Chipita
Cleves
CMS Sofia
Coca-Cola Hellenic
Comitex
DABOV Specialty Coffee
Dance Station
Debenhams
Dextrophobia Rooms
Diamond Ring
Digimark
Digital Marketing Group
Dundee Precious Metals
EO Dent
Experian
Fimshare
Give-eur-hope
Glencore International
Grand Mall Varna
Heineken
Hilton Sofia
Hypnotic Trio
ICAP Bulgaria
iCARD
iGreet
Infinity Group
Inner Wheel Club Kazanlak
International School of Zug and
Luzern
Internations
J.J. Murphy’s
JAFC Developments
JetOps
Kazanlak Chamber of Commerce
Kinkin & Partners
Ladies’ Forum
Louis Dreyfus Company Services
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LZ Yachting
M+S Hydraulic AD
Magic Outdoors
Mall of Sofia
McCarthy’s
Mega Mall Sofia
Mokuso Massages
MOTO-PFOHE
Murphy’s Misfits Rugby Club
MWAH
myhome.bg
NeedUs
Neo Clinic
Net Elite
NetInfo Company
Optim Project Management
Orphan Sponsorship International
Pernord Ricard
Platinum Health Club Sofia
Pravets Golf Club
Proftrade
Pulse Fitness and Spa
Region Nine Housing Corporation
SAP Labs Bulgaria
Schneider Electric
SED Adventures
Sense Hotel Sofia
Sevtopolis Hotel Balneo & Spa,
Pavel Banya
Sircrow
SLS Rossignol
Societe Generale Expressbank
Sofia International Film Festival
SoHo Cafe
Sugar & Spice, Sofia
Telus International
Top Secret
UniCredit Foundation
Whirlpool
Wishio
Българо-швейцарска търговска
камара
Българска федерация по
художествена гимнастика
Германо-Българската
индустриално-търговска камара
Г-жа Череша
Летище София ЕАД
Магазини Дар от Боговете
Ротари клуб Казанлък
Ротари клуб Кюстендил
Сдружение „Дамски форум“
Театрална работилница
Сфумато
ЧДГ „Веселите камбанки“

Борд на директорите

Консултативен борд

Браян Търнър

Дейвид Бътс

Вицепрезидент,
Resolute Asset Management

Управляващ партньор,
CMS Sofia

Димитър Русев

Елена Дилкова

Финансов директор,
Infinity Group

Изпълнителен директор,
Bulgaria Engineering

Марк О’Съливан

Христо Христов

Изпълнителен директор,
Сийдър Танзания

Изпълнителен директор,
Нетинфо

Джулия Ексдейл

Саша Безуханова

Юрист

Основател,
MOVE.BG

Филип Генов

Стиляна Канджева

Първи Вицепрезидент,
Специални проекти,
УниКредит Булбанк

Консултант,
BICA

Наталия КириловаТодорова
Изпълнителен директор,
Digital Marketing Group

Стюарт Байфийлд
Педагог,
Международно училище
на Цуг и Луцерн
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cedarfoundation.org
facebook.com/CedarBulgaria

Дигитален печат от

j-point.net

