Годишен отчет 2019

Фондация
„Сийдър”

Послание от
изпълнителния
директор
Скъпи приятели,

С работата си допринасяме за
положителна промяна в живота на
над 3000 от най-уязвимите деца и
млади хора в България, а директно се
грижим за повече от 100 в нашите
центрове. Целта ни е да направим
така, че травмите от детството
да не им попречат да имат нормален
живот и да знаят, че има на кого да
разчитат. Винаги.

През 2019 г. във фокуса на нашата
работа продължи да бъде
индивидуалната грижа за всяко едно
дете и младеж. Но ние научихме и едно
ново умение. Превърнахме се в умели
разказвачи, които говорят за каузата
и се борят за нея, застъпват се за
тези, които не могат да го направят
сами, увличат и изграждат доверие.
Успехите, за които ще прочетете
в следващите страници, се
дължат на един всеотдаен и силно
мотивиран екип. Но дори този
екип не би могъл да се справи
сам с предизвикателствата на
работата с уязвими групи. Затова
съм благодарна, че „Сийдър” има една
силна армия от посланици, които
разказват за нас, даряват време,
експертиза и средства, радват
се на успехите ни, помагат ни в
трудностите.
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Всеки от нас преминава през трудни
моменти в живота си и има нужда
от подкрепа, за да продължи напред.
Има обаче хора, за които тези
моменти настъпват много рано в
техния път, продължават твърде
дълго и няма към кого да се обърнат
за подкрепа. Фондация „Сийдър”
съществува за тези хора.

Благодаря ви, че и през 2019 г.
продължихте да сте неотлъчно до
нас. И си пожелавам да сме заедно
и през 2020 г. Защото заедно
променяме животи!
С най-добри пожелания,
Александрина Димитрова
Изпълнителен директор
Фондация „Сийдър”
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Проблемът и
нашето решение
Близо 60% от гражданите
смятат, че само държавата
има отговорност към това
децата в неравностойно
положение да получат добри
грижи и подкрепа.1

Ние във фондация „Сийдър” вярваме, че хората
в неравностойно положение са наша обща
отговорност. Над 3000 деца и младежи в риск са
подкрепени благодарение на нашата работа, а
директно се грижим за над 100 деца и млади хора.

Над 7000 деца в България
живеят извън биологичните
си семейства.2

Ние във фондация „Сийдър” участваме активно
в реформата за закриване на държавните
институции за деца и превенцията на
изоставянето на деца. Предоставяме 24-часова
индивидуална грижа и специализирана подкрепа
на деца и младежи в неравностойно положение.
Подкрепяме семействата на млади хора с
интелектуални увреждания.

Едва 12% от социалните
работници биха препоръчали
социалната работа като
бъдеща професионална
реализация на децата си или
на близки.3

Ние във фондация „Сийдър” поддържаме
93 професионалисти в нашите центрове.
Активно се застъпваме за правата на
професионалистите в сферата за достойни
условия на труд и развитие.

България е на 126-то място по
благотворително поведение в
света от 146 държави.4

Ние във фондация „Сийдър” развиваме
дарителството, като промотираме
корпоративната социална отговорност и
организираме различни фондонабирателни
инициативи с цел повишаване на ангажираността.

1 Социологическо проучване на тема „Обществени
нагласи към процеса на деинституционализация и
предлаганите нови социални услуги в общността.” на Алфа
Рисърч, възложено от Агенция за социално подпомагане,
ноември 2018 г.
2 „Бележник 2019: Какъв е средният успех на държавата в
грижата за децата?” на Национална мрежа за децата.
3 Социологическо проучване на тема „Обществени
нагласи към процеса на деинституционализация и
предлаганите нови социални услуги в общността.” на Алфа
Рисърч, възложено от Агенция за социално подпомагане,
ноември 2018 г.
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Световен дарителски индекс на КАФ, 2018 г.

Годината
в цифри

№1

най-голям НПО доставчик на социална
услуга „Център за настаняване от
семеен тип” в България

93

души екип в директна
грижа за децата и
младежите

11 000
над

3000
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24/7

индивидуална
грижа

часа специализирана
терапия

подкрепени деца и младежи
и 100 деца и младежи в
директна грижа

3

Провокиране на
положителна промяна в
политиките в социалната
сфера и нагласите
в обществото
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През 2019 г.:
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•

Бяхме съорганизатор на международна конференция на тема
„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме
в промяната?“. В конференцията участваха над 250 експерти и
представители на Европейската комисия, Министерството на труда
и социалната политика и други национални институции, международни
и местни неправителствени организации от Европа, Австралия,
Централна Азия и САЩ, доставчици на социални услуги и специалисти в
областта на политиките за деца. Като една от водещите организации в
България, ние проведохме тематичен панел за споделяне на международен
и местен опит, свързан с ролята и качеството на резидентните услуги.

•

Получихме отличие за цялостен принос в развитието на националните
партньорства, социалните политики и услуги в България „10 години
партньорство за социална отговорност“ от Национален алианс за
социална отговорност. Признанието, което получихме за нашата работа
е силна мотивация да продължаваме да предоставяме качествена грижа
и да работим за промяна на държавните политики и обществените
нагласи към децата и хората в неравностойно положение.

•

Вече 5 години изпълнителният директор на фондация „Сийдър“ –
Александрина Димитрова, се ползва с доверието на неправителствения
сектор да го представлява като съпредседател на Постоянната
експертна работна група по деинституционализация за деца. Фокусът
на групата е изпълнение на мерките на Актуализирания план за действие,
мониториране на процеса в България и подобряване на качеството на
социалните услуги, изградени в процеса на деинституционализация.

•

Като активен участник в изготвянето на „Анализ за състоянието на
резидентната грижа в България” и новия Закон за социалните услуги се
застъпвахме за тяхното приемане и влизане в действие и се обявихме
срещу целенасочената кампания за унищожаване на постигнатото в
областта на правата на децата, процеса на деинституционализация и
развитието на социалните услуги у нас.

„Сийдър“
в медиите

Mediapool.bg, Услуга от хората за хората - 10.12.2019 г.,
автор Мартина Бозукова

„Деца, които допреди да дойдат в домовете на „Сийдър“
са били оставени по цял ден да лежат в креватите си,
сега се радват на всекидневни разходки и подходящи
за тях занимания на открито в нужните им колички.
Фондацията инвестира и много усилия в това да
социализира всяко дете доколкото е възможно, да
го направи колкото се може по-самостоятелно и
самообслужващо се. Да им намира поне почасова работа,
ако имат способности за това и да им помага да я
задържат. Да ги кара да се чувстват полезни. Щастливи.
Всеки според възможностите си.”
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„Работата на „Сийдър“ е нагледен пример за това,
че хората са ключът към успешната социална услуга
– инвестицията в откриването, задържането и
предпазването от прегаряне на кадрите в социалната
сфера и фокусирането на този човешки ресурс в
удовлетворяване на потребностите на уязвимия човек.”

Дневник, Фондация „Сийдър“, за която най-трудните
деца са кауза - 27.04.2019 г, автор Юлиана Колева
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Споделяне на опит
и изграждане на
капацитет

Фондация „Сийдър“ беше домакин
на 12-членна делегация от Армения,
включваща първи заместникминистър на труда и социалната
политика, експерти от държавните
и местните власти, представители
на неправителствени организации
и Уницеф. Целта на посещението
бе гостите да почерпят опит от
действащите социални услуги,
добрите практики и научените
уроци в България, който да бъде
приложен при стартиралата
реформа по деинституционализация
в Армения. Делегацията посети
Центровете от семеен тип и
Центъра за социална рехабилитация
и интеграция на фондацията в гр.
Кюстендил и остана впечатлена от
индивидуалния подход към всяко дете
и младеж. Гостите споделиха, че ще се
радват да взаимстват и приложат
наученото в своята страна.
Вече повече от две години
фондация „Сийдър” си партнира
с Британското училище в София.
Разработихме образователен
панел „Добродеятел”, чиято цел
е да запознае ученици на възраст
13-18 години с работата на
неправителствените организации,
предизвикателствата в социалната
сфера и ролята на гражданското
общество. Съвместно реализирахме
кампании за набиране на средства,
информационни кампании,
занаятчийски работилници с
ученици от училището и деца и
младежи от уязвими групи.
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Фондация „Сийдър” представи
темата за корпоративната
социална отговорност пред
над 700 професионалисти от
сферата на човешките ресурси
на HR and Leadership Forum,
организиран от Капитал. Акцентът
в презентацията беше как
корпоративното дарителство може
да бъде от полза за всички страни
- за бизнеса, за служителите на
компанията и за каузата.
Фондация „Сийдър” беше
презентатор на международен
образователен семинар
на тема „Укрепване на
гражданското общество”
като част от програмата
на Българо-американската
комисия за образователен обмен
„Фулбрайт”. Участниците имаха
възможността да научат повече
за капацитета, публичния имидж
и финансовата устойчивост на
неправителствените организации в
България и да изпитат върху себе си
предизвикателството да застанат
зад кауза и да я защитят.

Осигуряване на индивидуална
24-часова грижа на децата и
младежите в центровете от
семеен тип

Фокус на дейностите беше социалното включване и
развитие на умения за креативност и самостоятелност,
сензорно терапевтични дейности, педагогическа и
психиатрична подкрепа.
Резултатите от дейности „Фотодрама“ и „Умения
за самостоятелен живот” бяха представени пред
обществеността в Кюстендил и Казанлък чрез
организиране на изложби. По време на проекта бяха
разширени и надградени следните терапевтични
програми:
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Проект „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.
Подкрепа за независим живот и социално включване“
бе реализиран в периода май 2018 – януари 2020
година. Той бе финансиран по ОПРЧР на Европейската
комисия и насочен към 62 деца в риск и младежи с
увреждания от Центрове за настаняване от семеен
тип в градовете Кюстендил и Казанлък. Дейностите
включваха широк спектър от индивидуална и групова
терапевтична работа - здравни, психологически,
социални и образователни консултации; подкрепа за
личностно развитие и придобиване на умения и за
самостоятелност; инициативи за социално включване и
ангажиране на местната общност.

Сензорна терапия и интеграция
Педагогическа работа (помощ с училищния материал)
Психиатрични консултации и насоки
Ментори социално включване
Трудотерапия
Кинезитерапия
Организирани бяха спортни празници с участие
на децата и младежите и от двата града, които
тонизираха и подобриха общото им физическо и
емоционално състояние.
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„Малките неща влияят на големите ти планове“ бе
мотото на програмата за умения за самостоятелен
живот, водена от специалист психолог с 13 младежи,
лишени от родителска грижа от град Казанлък. Чрез
програмата те имаха възможност да обсъждат теми
като Кой съм аз? За какво бъдеще мечтая? Как да се грижа
за себе си, да търся работа, да управлявам бюджет? и
впоследствие да ги преживеят чрез симулационни и
ролеви игри. Младежите придобиха умения за работа
в екип, създаване на групови правила и спазването им.
Говориха за толерантност, споделяне и, не на последно
място, емпатия. В резултат на това атмосферата
в семейния център се промени, стана по-спокойна, а
младежите демонстрират повишено ниво на разбиране,
зрялост и гъвкавост в определени ситуации. Тези
дейности им помогнаха да познаят по-добре себе си, да
станат по-самостоятелни, да надградят необходимите
компетенции, за да бъдат активни двигатели в
изграждането на собственото си бъдеще.
Проект „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.” изпълни
изцяло заложените си цели, като подпомогна
и разви възможностите за самостоятелност
и социално включване на децата и младежите.
Прекрасните фотографии от дейност „Фотодрама”
не само впечатлиха хората от общността по
време на заключителната фото изложба, но и дадоха
възможност на младежите да се гордеят със себе си
и с превъплъщенията си в различни роли. Разположени
върху стените на семейните центрове, те напомнят за
веселите моменти от дейността.
Резултатите от дейността по проекта обобщаваме със
следната мисъл:

Животът е като фотоапарат.
Фокусирай се върху най-важното,
улови хубавите моменти,
трансформирай негативите
и ако не се получава, направи нова снимка.
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Екипът
на „Сийдър”
споделя

Светла Васева, Управител на Центрове за настаняване от семеен тип
„Сияние”, гр. Кюстендил
„През изминалата година имаме много поводи за гордост от постиженията
на младежите. Работейки с тях с много търпение и постоянство, понякога
с изненада установяваме как натрупването на знания и информация дава
своя положителен резултат. Много младежи усвоиха различни образователни
и социални умения, за което допринасят не само индивидуалните
терапевтични сесии, но и създадените през годината клубове „Фотография“
и „Сцената е моя“. Тези два клуба в най-голяма степен съчетават полезните с
приятните дейности и в процеса на репетиция или излизане в обществото,
младежите учат за света по забавен и щадящ начин. Те вече не се
притесняват да излизат пред непозната публика, както и да общуват в
непозната обстановка. Горди сме, че младежите ни приемат едновременно
като техни учители и близки лица, на които могат да имат доверие и
посещават центъра с голямо желание.“
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„Промените изискват много време, търпение и смирение, особено за деца и
младежи преживели много години в институции. Младежите все по-спокойно
и успешно участват в групови сесии, подкрепят се и учат заедно, чувстваме
се „с една крачка по-уверени.”

Екип на Център за социална рехабилитация и интеграция „Синева”,
гр. Кюстендил
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Една история за пример

В
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секи млад човек в даден момент се сблъсква с кризата на
идентичността и трудни въпроси като „Кой съм аз?”, „За кого съм
важен?”, „Какъв е смисълът на живота ми?”. Когато си бил изоставен
от раждането си и никой не те е потърсил през всичките години живот в
институция, започваш да смяташ себе си за „лош” и „недостоен”. Чувстваш
се самотен, отхвърлен, изпитваш недоверие към всички. Младежите
в нашите центрове живеят с тези травми и въпреки нашите усилия,
често се чувстват объркани и изгубени. Такъв е и случаят на Антон5. Той е
тийнейджър, прекарал по-голямата част от живота си в дом. Живее в един
от центровете на фондацията вече 5 години. Ходи на училище, общителен
и отзивчив е. В началото на миналата година Антон премина през труден
период в живота си и държанието му рязко се влоши. Подходихме с внимание,
многобройни часове лични разговори и професионални консултации, за да
разберем какво го тревожи и как да адресираме този проблем. Беше трудно
за екипа в къщата, за ръководителите на семейния център, за другите деца.

5 Името на младежа
е сменено.
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Решението дойде с едно неочаквано приятелство. Антон започна работа
съвместно с още един младеж по проект „Младежи с добри сърца помагат на
възрастни хора”, който реализирахме с местно читалище. Двамата помагаха
в дом за стари хора. Четяха на възрастните, придружаваха ги на разходки,
разговаряха с тях. Там Антон намери своя смисъл и призвание. Почувства
се полезен и оценен. Видя къде са силните му страни и как може да бъде
пълноценен. Успокои се, поведението му се промени в положителна посока
и остана такова дори и след приключване на проекта в дома. Впоследствие
получи предложение да се включи в курс за професионална квалификация,
а към настоящия момент продължава да работи почасово с уязвими хора.
Приятелството също продължи. Антон се чувства добре и с желание и
усмивка посреща всеки нов ден.

Осигуряване на
възможности за по-голяма
самостоятелност на
младежите,
които подкрепяме

Фондация „Сийдър“ - Годишен отчет 2019

В нашия Център за социална
рехабилитация и интеграция работим
усилено за по-голяма самостоятелност
на всеки един младеж с увреждане. Тази
работа е с различно измерение за всеки
потребител, като се стремим да
индивидуализираме подхода и да
се съобразим, както с възможностите,
така и с персоналните предпочитания
на младежите, които ни посещават.
Всички знаем, че в България хората
с увреждания трудно намират
професионална реализация. Затова ние
поддържаме тесни взаимоотношения
с Бюрата по труда на местно ниво
и сме горди да споделим, че през 2019
г. имаме 5-ма младежи с увреждания,
сключили трудови договори за
устойчива заетост.
Участията на нашите младежи в
градски празници и събития също е
плод на усилията на нашите екипи,
а работата с родители допринася
за по-добрата интеграция в
местните общности.
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Изграждане на силна
организационна култура
„Подкрепям фондация „Сийдър“, защото
те осигуряват на децата в нужда
обич, сигурна среда и по-добро бъдеще.
Участвайки в кампаниите и събитията
им, аз помагам за интеграцията и
успешното включване на хората с
увреждания в обществото, както и за
една по-информирана и
по-приемаща България.”

Фондация „Сийдър“ - Годишен отчет 2019

Виктория Бисерова, доброволец

Ето и част от обученията, в
които се включиха нашите екипи:

Безопасно водене и асистиране на деца с агресивни
прояви - Карин дом, февруари 2019, гр. Варна
Ритъм терапия – приложни аспекти - доц. д-р Джон
Спери, Тракийски университет, март 2019,
гр. Стара Загора
Мотивиращо интервю – подход за работа с
немотивирани ученици - доц. д-р Джон Спери, ВТУ,
март 2019, гр. Велико Търново
Фасилитиране на подкрепено вземане на решения за
лица с интелектуални затруднения и изготвяне на личен
житейски план - БАЛИЗ, февруари 2019, гр. Благоевград
Повишаване капацитета на служителите в сферата
на закрила на детето, социални услуги и социално
подпомагане - АСП, юли 2019, гр. Дупница
Актуални промени в законодателството през 2019 Бизнес Едюкейшън Клуб, август 2019, гр. Обзор
Модели на работа със семейства - Ноу-хау център за
алтернативни грижи за деца - юли 2019
Музикотерапия или лечение, чрез музика - Тренинг
център Ай Джей, март/април 2019
Специализирано обучение на екипи от действащи
социални услуги за работа с възрастни/пълнолетни лица
- АСП, Рин Консулт, юни 2019
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Постигане
на финансова
стабилност
„Част съм от Борда на директорите на фондация „Сийдър“ от 2015 г. и с гордост
наблюдавам устойчивото развитие на организанизацията и все по-голямата ú
разпознаваемост в нашето общество. Чрез прякото осъществяване на дейността
ú се постига положително въздействие върху най-уязвимите деца и младежи в
България, както и подобряване на местните общности. „Сийдър“ особено активно
подпомага и развитието на неправителствения сектор чрез споделяне на успешни
практики, които са ценени не само в България, но и в много европейски държави, в
които организацията има партньорства.”

Наталия Кирилова-Тодорова, Изпълнителен директор
Digital Marketing Group
Сума в лева

%

Индивидуални дарения

378 362.75

21.7%

Корпоративни дарения

207 665.80

11.9%

Държавно финансиране

1 041 761.00

59.8%

Проектно финансиране

92 171.72

5.3%

Материални дарения

20 085.28

1.2%

Други приходи

1373.29

0.1%

Общо приходи

1 741 419.84

Разходна част

Сума в лева

%

Програми

1 410 542.21

88.3%

Фондонабиране

105 888.40

6.6%

Административни разходи

79 762.22

5%

Финансови загуби

2 654.77

0.1%

Общо разходи

1 598 838.60
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Приходна част

Благодарим на дарителите ни в Швейцария,
които осигуряват средствата за покриване на
административните разходи на фондацията!
13
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Защо
избрахме да
работим с
фондация
„Сийдър”

„Си Ем Ес София е дългогодишен партньор на фондация
„Сийдър“ още от самото й основаване преди повече от
10 години. С голям ентусиазъм и готовност подкрепяме
„Сийдър” и много наши служители взимат активно
участие във всички ваши инициативи вече години
наред. Това се случва, защото споделяме едни и същи
ценности с вас и вярваме, че децата са нашият найголям актив като хора и като общество. Убедени сме,
че най-висшата форма на заинтересованост към едно
дете са неотлъчната грижа, вниманието и търпението
– качества, които вие притежавате. Затова сме
радостни и удовлетворени да сме част от вашата кауза.
Като всеки бизнес, и ние сме особено внимателни как
инвестираме средствата си за корпоративна социална
отговорност и сме убедени в коректното отношение
на фондацията към своите дарители и към децата,
за които полага грижа. Надяваме се да продължим да
работим успешно заедно.”
Елица Иванова, Партньор
Си Ем Ес София
„Ние от Хилтън се ангажираме да подкрепяме
общностите, в които работим, по много и различни
начини, като споделяме това, което имаме, отделяме
време и мотивираме другите да ни последват. Фондация
„Сийдър” променя животите на децата и младежите
и ние смятаме, че това е вдъхновяващо, възвисяващо
и удовлетворяващо. Според д-р Сюс, „Човек е човек,
независимо колко е малък.” - едно много вярно твърдение!”
Кристоф Глазер, Генерален директор
Хилтън София
„Подкрепям „Сийдър“, защото знам, че това, което правят,
наистина отива за децата. За мен е важно каузата, зад
която заставам, да е истински чиста. Те имат центрове
от семеен тип в различни градове, в които живеят дечица
с по-тежки заболявания като синдром на Даун, детска
церебрална парализа и прочие и екипът на фондацията
е там за тях 24 часа, 7 дни в седмицата. Тези деца ме
впечатлиха с това, което са постигнали благодарение
на грижите. Впечатлиха ме и социалните терапевти,
които работят там, понеже тази работа не е никак
лесна и малко хора искат да я вършат. И това няма как да
е поза, няма как да бъде нагласено - тук видях деца, които
обожават хората, които се грижат за тях. Да, тези деца
имат някакви проблеми и те са тежки. Това е реалността.
За тях се грижат прекрасни хора, които имат нужда от
подкрепа. Ние трябва да си помагаме като личности и
като хора, защото сме част от това общество.”
Александър Алексиев, Актьор
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„Избрах да работя с фондация
„Сийдър”, за да отворя прозореца
на децата, които се възпитават и
обучават при нас, към истинския
свят. Светът, който не е толкова
прекрасен и безоблачен като
техния. Да формираме чрез
благотворителност чувства
на съпричастност и емпатия,
толерантност и желание за
взаимопомощ. Да усетят радостта
от това да бъдеш полезен и да
получиш благодарност
за старанието си. Да се научат да
се посвещават на кауза с
благородни цели.

Татяна Райкова, Директор
ЧДГ „Веселите камбанки”

„„Сийдър” е не просто кауза. Това е
общност, която променя. Общност,
която обединява енергия и смисъл.”
Стефан А. Щерев, Водещ,
артист, активист

Фондация „Сийдър“ - Годишен отчет 2019

Благодарим ви за цялата
отдаденост, с която работите!
Това е основната причина всяка
година да посвещаваме нашия
благотворителен Коледен базар на
„Сийдър“. Нашата кауза нарекохме
„Топло сърце“.
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Борд на
директорите
Димитър Русев

Дейвид Бътс

Директор,
Squircle Capital
Bulgaria

Юрист

Джулия Ескдейл

Елена Дилкова

Юрист

Изпълнителен директор,
Bulgaria Engineering

Марк О‘Съливан

Константин Василев

Директор,
Сийдър Танзания

Основател и управляващ
съдружник, АД „Василев и
партньори”

Наталия КириловаТодорова

Стефан
Вартоломеев

Изпълнителен директор,
Digital Marketing Group

Управител,
Dev Craft

Николай Узунов

Стиляна
Канджева

Адвокат

Консултант,
BICA

Стюарт Байфийлд

Христо Христов

Педагог,
Международно училище
на Цуг и Люцерн

Собственик,
HR Capital и Член на УС на
IAB България

Филип Генов
Основател и
изпълнителен директор,
F27
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Консултативен
борд

Партньори
през 2019

Благодарим и на всички индивидуални дарители и
доброволци, без чиято помощ нашата работа не би
била възможна.

Aтлетик Фитнес

Carcassonne

Heineken

Paysafe

Cartoon Network

Hilton Sofia

Pernod Ricard

Casyopea

iCard

Photo Corner

Cinema City

InterContinental
Sofia

Photo King

Бутик за цветя
Анжели
Г-жа Череша
Дар от Боговете
Диво Пиво
Дом на киното
Летище София АД
Народен театър
„Иван Вазов”

Национална
художествена
галерия
СК Бегач
Софийска опера и
балет
Софийска
филхармония
Театрална
работилница
Сфумато
Трите трола
Хотел „Рамира”
Чайка арт
ЧДГ „Веселите
камбанки“
AG Capital
America for Bulgaria
Foundation
Amuse Bouche
Area 52
Baset Management
BICA International
BILET BG
BHP International
British School of
Sofia
Bulgaria Mall
Bulgarian Consulting
Group
Burgas Plaza Mall
Canon

City Mark Art Center
City Stage
Children Survival
Fund
Coca-Cola European
Partners
Coca-Cola Hellenic
Communitas
Foundation

International House
Sofia
International School
of Zug and Luzern
Iprint
Ishy Bakery
JAFC Development
JCDecaux Image

CMS Sofia

J.J. Murphy’s

DABOV Specialty
Coffee

L‘Instant Catering

Degiro

Louis Dreyfus
Company Services

Deloitte Legal

Lufthansa Technik

Diamond Ring

Magic Outdoor

Digital Marketing
Group

Mega Mall Sofiа

Dundee Precious
Metals
Economedia
Egosi Consulting
Elephant Bookstore
Escape Room Hey
Tam
Georgievi Bros.
Glencore
International
Grand Mall Varna

Mokuso Office
massage and relax
Myhome.bg
New York Club Sofia
No Blink
Orphan Sponsorship
International

Pizza Lab
Pravets Golf Club
Quin Bite
Region Nine Housing
Corporation
Salad Box
Schneider Electric
Sensory Labyrinth
Theatre
Serdika Center
Sevtopolis spa hotel
Simeon Salov
Photography
Sircrow
Sofia International
Film Festival
Sopharma Trading
SOHO Cafe
Squircle Capital
Bulgaria
Vassilev & Partners
Law Firm
Vistra

Оzone.bg

Westum

Paradise Center

Whirlpool

Park Hotel
Kyustendil

cedarfoundation.org

facebook.com/CedarBulgaria

