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Мечтаем за достъпна среда и 
неограничени възможности за спорт



СЪДЪРЖАНИЕ:
  
         
            Скъпи приятели, последователи и партньори! 
 
  

   Изминалата 2019-та беше много интензивна, 
предизвикателна и вълнуваща година.  Макар да борихме 
предизвикателства, да усещахме умора, да беряхме плодове на 
успешно свършена работа постоянно имахме чувството, че 
това не е достатъчно. В борбата с това натрапчиво усещане, 
чудесно лекарство е отчетът. Не се шегуваме! Отчетът 
подреди всичките ни спомении ни показа общата картина, 
която се радваме да споделим с вас. Картина, изпълнена с 
детски усмивки, щастливи родители, силна общност, добри 
партньорства, награди за принос, утвърдени практики, нови 
проекти и разбира се победи в спорта и в живота.
              След като спечелихме ПРОМЯНАТА, през 2016г., увеличихме 
броя на спортуващите деца с увреждания десетократно. В 
началото бяха 25, а към днешна дата броят на двигателно 
активните малчугани е 250. И тук говорим не за опитали да 
спортуват, а деца, които целогодишно спортуват минимум 
един спорт.
  Нашите приоритети за годината бяха свързани с 
увеличаване на броя на децата, занимаващи се със спорт и 
подобряване на достъпа до спортни занимания.  Най-голямото 
предизвикателство за нас беше инициативата, свързана 
с изграждането на площадка  за игра за деца с двигателни 
затруднения в Специализираната болница по рехабилитация 
в Банкя, която се надяваме да бъде изцяло готова през 
пролетта на 2020-та година. 
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          През цялата година тренирахме много усилено на  общо 
6 басейна, практикувахме адаптирани ски през зимата, 
осъществихме еднодневни спортни събития, участваме на 
маратони, организирахме спортни лагери сред природата, 
участвахме в състезания и отпразнувахме годината 
с  коледното ни парти. Имахме интензивна програма и 
успяхме да въвлечем в магията на спорта над 500 деца и 60 
страхотни доброволци.
    Стъпките ни в борбата за включване на децата с 
увреждания в регулярни спортни занимания за малки, но 
изключително стабилни. 
 
Благодарение на всички Вас постепенно се доближаваме до 
нашите цели, а именно - спортът, достъпен за всички.

Благодарим за подкрепата!

Даниела Садикова Бояна Коцева

МИСИЯТА ни е да създаваме условия за достъпен спорт и забавления 
на открито. Стремим се да осигуряваме  достъп и разнообразие   от 
специализирана екипировка за практикуването му. 

ВЯРВАМЕ, че спортът е мощен инструмент, който променя 
положително живота на децата със и без увреждания. Той е уникално 
социално явление което повлиява едновременно на физическото и 
психоемоционално състояние на децата.

МИСИЯ И ВИЗИЯ



ЗИМНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
Адаптирани ски
Алпийските ски спортове са прекрасна възможност хората със и 
без увреждания да реализират пълноценен и двигателно активен 
начин на живот през зимният сезон и не на последно място, а 
най-вече - сред природата. Планината и снежните условия имат 
доказан положителен ефект върху човешкото здраве. Когато се 
съобразяваме с природата и подхождаме към нея с уважение, то тя 
ни дарява с безценни моменти и прекрасни спомени. Алпийските 
ски са чудесен спорт, който благодарение на физичните закони и 
земното притегляне, улеснява практикуването им и ни среща с нови 
приятели, горе в планината. През 2019 г. зимните ни занимания 
и лагери бяха подкрепени от MyLan и повторно от ски училище 
“Юлен”. Благодарение на тях покрихме разноските за спане, храна, 
допълнителна екипировка и лифт карти за децата на ПараКидс. 
За индивидуалните занимания по адаптирани ски ни помогнаха 
Мачирски спорт и VM Wear и индивидуални дарители. Благодарни 
сме и работим за утвърждаването на добрите партньорства.
Работим усилено за създаване на национална стратегия за развитие на 
адаптирани ски в Република България. Искрено се надяваме, че скоро 
ще постигнем резултати и ще осъществим работеща, съвременна 
регламентация на тази дейност, за да могат всички да имат равен 
достъп до планината.
Занимания по адаптирани ски в м-т Офелиите, 
Витоша планина
През 2019 бяха проведени 10 занимания по адаптирани ски, всяко 
от които по 4 часа.  Общо 17 деца практикуваха адаптирани ски. 
Благодарение на ежегодното партньорство с Мачирски спорт, 
децата имаха достъп до ски пиститe и до лифт съоръженията, 
което в съчетание с адаптираната методика за обучение на ParaK-
ids им позволиха да се възползват максимално от зимните условия 
за двигателна активност сред природата.  Безкрайна всеотдайност 
и добро отношение от домакините на ски зона Офелии кара децата 
и техните семейства да се чувстват добре дошли и с достойнство да 
участват в ски приключения. 

Тренировъчен лагер на седящ моно скиор към 
Международен Параолимпийски комитет, Дубай
Зимният сезон на изминалата година започна с летящ старт. 
Благодарение на активността на екипа на ParaKids, седящият скиор 
Владимир Гюров, неговият треньори Бояна Коцева и помощник треньор 
Явор Фролошки представиха България за пръв път в дисциплините 
на Пара-алпийските ски. Те взеха участие в тренировъчен лагер 
по адаптирани ски в Дубай, организиран от Международният 
Параолимпийски комитет, който беше с продължителност 5 дни. 
Освен практическите занимания по пара-алпийски ски, бе проведена 
и класификация на скиорите, която оценява техните функционални 
възможности.  В. Гюров беше оценен с клас LW10, а тази класификация 
му позволява да участва в състезания в категорията седящи скиори и да 
се съревновава с други атлети със същото ниво на функционалност. 
Паралелно с тренировъчния лагер се проведе състезание за седящи 
скиори и скиори със зрителни увреждания, на което ние бяхме преки 
наблюдатели. Това ни мотивира да работим още по-усилено с визията 
да участваме на Зимни Параолимпийски Игри.



Тренировъчен лагер на скиор със зрително 
увреждане, х. “Проф. Иван Стайков”
Цветан Байданов се включва в заниманията по Адаптирани 
ски още от самото създаване на ParaKids през 2016г.. Освен 
тренировките на м-т Офелийте, като част от тренировъчната 
програма на Цецо беше заложен ски лагер на х. “Проф. Иван 
Стайков”. Там се провеждат зимни спортни лагери за студенти 
от Национална Спортна Академия “Васил Левски”. 
В началото на месец март 2019г. Цецо преодоля нелекото изкачване 
от с. Железница до самата хижа за 1 час и 40 мин., за да може да 
тренира адаптирани ски 8 дена. В този период следвахме строгия 
дневен режим, заедно с всички останали студенти на НСА.
 

Зимен ски лагер за деца с ментални увреждания, 
Еко хотел Здравец
За зимният лагер за децата с ментални увреждания и затруднения 
в развитието екипът на ParaKids се включиха 24 децата и техните 
семейства. Освен ските, децата имаха и  занимания в минералния 
басейн на хотела. Децата бяха разделени на две групо - според 
възможностите си. Начинаещите направиха първите си стъпки на 
ски на писта в м-т Копривките, а напредналите се спускаха по пистата 
до хотела, в който бяхме настанени. За да документира събитието 
към нас се присъедини и доброволецът Вера, която документира 
ски лагера. Кадрите, заснети с дрон и фотоапарат бяха монтирани в 
страхотен видеоклип с продължителност 2минути и половина. Този 
клип е достъпен в нашият канал в YouTube. 

Зимен ски лагер за деца с тежки двигателни 
увреждания, Банско
За втора поредна година организирахме ски лагер за деца с тежки 
физически увреждания. Много сме щастливи, че партньорството ни 
със ски училище Юлен се затвърждава. 
В тези лагери взимат участие само седящи скиори, които използват 
инвалидни колички в ежедневието си. За да може планината да е 
достъпна за тях се използва специализирана ски екипировка, която 
се нарича сит ски. Сит ските могат да бъдат управлявани от ски 
инструктор или от самия седящ скиор. За това условно разделяме 
участниците съответно на зависими и независими. 
В лагерът се включиха 4 зависими седящи скиори и скиорки, които на 
поточен принцип преживяха емоцията да се спускат по ски пистите 
със съоръжението НОС. Освен тях включихме и 1 независим скиор, 
който се обучаваше да управлява моно ски. 
Ски лагерът се проведе в рамките на 4 дни или 3 нощувки. Заниманията 
на ски пистите бяха концентрирани в рамките на два дни, по 4 часа 
на ден. 



Обучение на ски учители към Сдружение “Българско ски училище”
През 2018г. ParaKids се сдоби с още едно ски съоръжение наречено ТротиСки. Много специфично устройство, патентовано 
от французина Марк Густоли. За да придобием опит за работа с ТротиСки, част от нашият екип мина обучителен курс 
в италианския курорт Курмайор. Натрупаният опит и знания приложиложихме и на практика на наша територия с 
децата на ParaKids. Благодарение на това, сдружение “Българско ски училище” ни се довери да предадем нашите знания 
и умения на едни от най-опитните ски учители в България. По този повод проведохме съвместно обучение за работа 
с ТротиСки на Пампорово, където се включиха професионални ски учители клас ISIA. Горди сме, че след тригодишни 
усилия вече сме разпознаваеми в експертизата в областта на Адаптираните ски. Това, разбира се, е резултат от съвместна 
работа с нашите добри пратньори, едни от които са  НСА “Васил Левски” и Сдружение “Българско ски училище”

Участие на конгрес ИНТЕРСКИ
През 2019год, България беше домакин на конгрес ИНТЕРСКИ (INTERSKI), най-голямото 
събитие в сферата на професионалните ски учители от цял свят и се провежда на всеки 4 
години. Организаторите от професионално сдружение “Българско ски училище” посрещнаха 
в Пампорово близо 4000 от най-добрите ски учители и демо тиймове от цял свят. Програмата 
на конгреса включваше демонстрации, работилници за обмяна на опит и лекции. Нашият 
екип се включи във всички работилници свързани с адаптираните ски, които се проведоха 
на писта, както и лекциите в зала. Получихме актуална информация от обучители от Канада, 
Австралия, Хърватия, Чехия, както и от нашите приятели от Финландия.



Пролетни забавления
Заедно в инициативата “Един ден на Витоша”
ПараКидс беше партньор и на инициативата на Дойчин Боянов 
и Природен Парк Витоша - Един ден на Витоша, която стартира 
миналата година, и цели Витоша да става все по-достъпна за 
всички. По време на първото събитие, своеобразното откриване 
на адаптираната площадка на Игликина поляна, наречено 
Споделени игри  заедно с колегите от Сектор Адаптирана 
Физическа Активност - НСА В. Левски  проведохме адаптирани 
игри за хлапетата, които имаха възможност да играят и да се 
забавляват на открито.

Партньорство с община Пазарджик, и добрите 
практики които споделихме
През 2019 си партнирахме с община Пазарджик и “Сдружение 
Пазарджик спортува” в организацията и провеждането на три събития 
с общото наименование – Цветен ден. Стартирахме с демонстрация 
по гимнастика през месец март. Много шарен и цветен беше денят 
на децата и младежите, които се включиха в забавата. Насладихме се 
на демонстрации по гимнастика от изключително талантливи деца, 
изпълнение на мажоретен състав, игри с уреди, много танци, а за 
финал всички получиха медали.
Второто събитие в Пазарджик беше през месец Май - най-голямото 
състезание по адаптирано плуване - IV Национален турнир по плуване 
за деца с двигателни и ментални, което събра на едно място над 90 
деца с двигателни и ментални затруднения.
След художествената гимнастика и плуването в Пазарджик, отбор 
ParaKids взе участие и в заниманията по лека атлетика, също част 
от инициативата "Цветен ден", които се проведоха на Националния 
стадион „В. левски“ в София, а за финал на инициативите през м. Юни 
бягахме 5 км в красивия парк на Пазарджик. Целта на поредицата от 
събития беше да популяризираме ралични видове спорт сред децата 
и младежите с двигателни и ментални затруднения и да покажем 
на всички, че те имат изключителни умения, лъчезарни усмивки и 
много хъс за победа.



Ежегоден спортен празник “СПОРТ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ”
На 2ри юни се проведе третото издание на традиционния ни спортен празник - СПОРТ ЗА ВСЯКО 

ДЕТЕ. Весело, забавно, шарено и игриво. Такова беше настроението, а над 120 деца, техните 
родители и повече от 35 доброволци спортуваха и бяха двигателно активни. Наш основен партньор 
в инициативата бе Management Financial Group. Компанията припозна каузата ни и обезпечи 
всички разходи за провеждането на детския празник. Финансовата подкрепа беше допълнена и 
от смела армия от доброволци, които помагаха на децата да се включат активно в заниманията. 
Състезавахме се в щафетни игри, карахме ролери, тротинетки и параборд, играхме ситинг 
волейбол, петанк, хвърляхме фризби в цел, раздвижихме се с йога и изправителна гимнастика, 
направихме щафетно бягане със специаизираните колички, докоснахме се и до цирковото 
изкуство и акробатиката.



ParaKids в училище
Ние обичаме да се движим и да спортуваме, обичаме и да 
се учим.
В началото на лятната ваканция, ParaKids се включи 
активно в проект “Спорт, здраве и игри през ваканционните 
дни” на 138 СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски”, гр. София.  
Подбрахме забавни игри в които всички могат да се 
включат, както и такива при които може да се “разходиш 
в обувките на другия”. Чрез опита и личното преживяване 
децата се учат най-добре за живота. Вярваме в подкрепата 
и уважението и искаме да предадем това на младите, да 
променим заедно обществените нагласи спрямо хората с 
увреждания. За учениците от 41 ОУ “Св.Патриарх Евтимий”  
направихме прожекция на нашите късометражни филмчета 
и проведохме дискусия и играхме на забавни адаптирани 
игри. 

ParaKids  - кауза на “Team Cup” и 
книжарници “Сиела”
Отново бяхме кауза и на  Корпоративен турнир по мини 
футбол с кауза “Тeam Cup” 2019, организиран от Спорт 
Скилс. Най-ентусиазираните ни футболисти се включиха в 
разигравания с   играчи от различните отбори. Приятната 
изненада беше в лицето на г-н зам. министър Андонов, 
който лично ни дари чек за организиране на летния ни 
лагер.
За втора поредна година книжарници Сиела правят 
благотворителна разпродажба и избират да подкрепят 
каузата на ParaKids. Освен книгите, те обичат и изкуството. 
По време на разпродажбата имаше концерт, арт 
работилничка и разбира се спортни забавления. Така много 
хора се зарадваха на нови книжки и четива, а за децата 
беше празник. Средствата помогнаха за реализирането на 
летния ни лагер “Морски приключения”.  

“Една зелена неделя” с Овергаз
И през 2019 година бяхме гости и участници на инициативите за деца, организирани 
от Овергаз. На 12 Май се включихме в „Една зелена неделя“ –акцията, която 
обедини Овергаз общността в ежегодното почистване на пътеката „Драгалевци – 
Бояна“. Децата и техните родители има възможността да играят, да се разходят 
по пътеката и да я почистят в един забавен и слънчев ден сред природата. Бяхме 
част и от традиционното събитие „Гордея се с труда на моите родители“ където 
децата на ПараКидс, заедно с деца на служители на Овергаз имаха възможност да 
прекарат цял ден заедно в развлекателни и образователни дейности. 



Документален филм -
Run for those who can’t

През 2019 година на бял свят се появи и 
филмът - МОЖЕМ ДА БЯГАМЕ ЗАЕДНО (Run 
For Those Who Can’t ). Лентата разказва за 
силата на човешката решителност и магията 
на приятелството, които надделяват над 
физическите ограничения на тялото. Филмът 
проследява едно събитие, което постига 
много повече от очакваното. През погледа на 
4 смели деца - Ивета, Йоана, Любчо и Боги 
се потапяме в магията на спорта и емоцията, 
която поражда той в детската душа. 

Мисията на ParaKids  е събрана в 35 минути 
емоция.  Децата и тяхната сила и решителност 
да бъдат част от всички, без значение какви 
затруднения имат доказват, че бариерите са 
само в съзнанието. 

Филмът беше селектиран и за официалната 
програма на XVIII Международен фестивал 
на червенокръстките и здравни филми във 
Варна 2019г.

Благодарение на Nu Boyana Film Studios и 
страхотните Аля Цветкова, Боян Любенов, 
Александър Михайлов и Димитър Назаров 
лентата не е просто филм, а майсторски 
пресъздадена плетеница от човешки 
истории.



Летни емоции

Летен спортен лагер “Морски приключения” се 
проведе и тази година и то с рекордни размери. Неописуеми 
емоции преживяха нашите 37 деца, 23 от които с двигателни/ 
ментални затруднения. Всички имаха възможност да 
преоткрият морето и да яхнат вълните заедно с Илето, 
Йо и Тошето от сърф училище ‘Акаша”, които са и наши 
дългогодишни партньори и супер герои. 
Разбрахме, че в морето живеят много риби и други интересни 
животни, но как? Гмурнахме се.....естествено с нашия вожд на 
водолазите - Пламен Вукадинов. Отбор Вукадинов беше най-
активен и изследваше околностите на и около Приморско 
докато останалата част от нашата голяма и весела дружина 
сърфираше по вълните, търкаляше се в пясъка и събираше 
слънчеви лъчи.



Плуване, състезания, медали и постижения

През 2019 година в заниманията ни по адаптирано плуване и водна 
рехабилитация се включиха над 150 смели деца. С тях учасвахме 
в 2 състезания, спечелихме над 20 медала и подобрихме рекордите си. 

За първи път нашият талант Божидар Гроздев се включи в плувен 
маратон и успя да пребори дистанцията от един километър. 
В басейна на Училище “Цар Симеон Велики” част от нашите малки и 

по-големи плувци опитаха гмуркане с екипировка и плуване с 
моноплавник. Под зоркия поглед на нашите страхотни инструктори 
- доброволци Алекс Кръстанова (инструктор водолаз) и Д-р Димитър 
Тянков (национален състезател по подводно гмуркане), децата 
изпитаха неописуеми подводни емоции.
Водата е наш приятел, а разнообразието от занимания, които ни 
предлага е огромно. 



ЕСЕННИ ВЪЛНЕНИЯ
Софийски маратон
И през 2019 участвахмепо на Wizz Air Sofia Marathon Включихме се и с две чисто нови триколки, 
които бяха изработени с голямо желание и професионализъм от Екотрайк-БГ и закупени от 
щедрите ни дарители: Melon, Kostadin Ganchev и Mylan. С конструирането на новите колички 
започнахме и инициатива за поставянето им в парковете, за да могат повече деца да се докоснат 
до магията на бягането, а ползването им да стане много по-достъпно. Нашите смели деца и 
велики бегачи, които и този път се справиха зашеметяващо! Ивета, Йоана, Елица, Михаела, 
Елена, Никола и Йордан бяха усмихнатите хлапета, които летяха по трасето, благодарение 
на бързите крака на отборът, за който всеки може само да мечтае. Благовеста, Цецо и Боби 
пък успяха със собствени сили да завършат дистанцията и да докажат, че няма недостижими 
върхове.



Международна обмяна на опит

“За да научим децата да обикнат спорта е важно да започнем от най-
ранна детска възраст, като задължително включим активности на 
открито.” Това бе посланието на Тибор Наврачич в последния му 
работен ден като еврокомисар по образованието, културата, младежта 
и спорта към Европейската комисия.
Благодарение на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/ 
имахме възможността да участваме в обучение Erasmus+ Sport - 
#GoodGovernanceSport в Будапеща, където заедно със 7 Европейски 
държави обменихме идеи и опит за позитивна промяна в областта на 
спорта!

Отличие от Спешъл Олимпикс
По време на конференция Революцията е приобщаването - 25 години 
Спешъл Олимпикс България бяхме наградени за цялостен принос за 
разширяването на достъпа до спорт в категория “Спортен клуб”.

Изграждане на площадка за игра за деца с 
двигателни затруднения
През месец септември стартирахме и кампания за изграждане на 
площадка за деца с двигателни затруднения в Специализирана 
болница по рехабилитация, база Ясен в Банкя. До края на годината 
успяхме да съберем близо 25 000 лв. за нейното изграждане, а 
корпоративни дарители ни подпомогнаха с труд и материали на 
стойност 15 000 лв., за да се положат основите на площадката. 
Веселата площадка ще разполага с голямо комбинирано съоръжение, 
люлка-гнездо, люлка-везна, пързалка и специална люлка, 
предназначена за по-големи деца с инвалидни колички.
Надяваме се още в началото на 2020 г. да успеем да съберем 
нужната сума, за да могат през пролетта на 2020 година над 500 
деца с двигателни затруднения ще имат своето ново кътче за игри и 
забавления на открито.



Нашите партньори            Финансов резултат

Приходи:

Разходи:



www.parakids.org


