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СЪДЪРЖАНИЕ

Скъпи приятели, 

Имаме честта да споделим с Вас годишния доклад 
за 2018 година. Година, изпълнена с нови емоции, 
покоряване на високи цели и върхове. Достигнахме 
до много деца като добавихме и трайно записахме 
в тяхното съзнание думата “СПОРТ”. Усилията 
ни от предходните години вече прокараха видима 
пътека и възможностите за активен живот за 
децата с увреждания са нещо случващо се и реално. 
Доброволците, които се включиха в нашите дейности се 
утроиха, а доверието и разбирането сред обществото 
се повиши. През тази година зад нас застанаха както 
стари, така и нови партньори, които подпомогнаха 
дейностите ни финансово или с експертиза. 
Стъпките ни в борбата за включване на децата с 
увреждания в реалния живот са малки, но много 
стабилни. 
Благодарение на всички Вас успяваме да създадем много 
детски усмивки и да подобряваме живота на децата 
в България.

Даниела Садикова,
съосновател

Бояна Коцева, 
съосновател



ВЯРВАМЕ, че спортът е мощен инструмент, който променя 
положително живота на децата със и без увреждания. Той  е 
уникално социално явление, което повлиява едновременно 
физическото, психоемоционално и социално състояние на децата и 
техните семейства. 
Всяко дете има право да спортува!

МИСИЯТА ни е да създаваме условия за достъпен 
спорт и да осигуряваме специализирана екипировка за 
практикуването му.  Движението  стои в основата 
на пълноценния живот и всяко дете трябва да има 
възможност да избира какво и къде да спортува.
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Основният проблем, с който се сблъскваме е липсата  на 
адаптиран спорт, достъпът до спортни съоръжения и адаптирана 
екипировка. Борбата ни е свързана с осигуряване на разнообразие 
от адаптирани занимания и достъп до спортни обекти. 

Нашето  решение е свързано с осигуряването на адаптирана 
екипировка, оборудване на спортни обекти и изготвяне на методики, 
съобразени с условията и възможностите в страната.

През 2018 година с помощта на дарители успяхме да оборудваме обект, който е напълно 
адаптиран за плуване, а именно басейнът на Болница по рехабилитация “База Ясен” в Банкя. 
На разположение за нашите над 50 деца с тежки двигателни увреждания и още над 500 други 
деца, посещаващи болницата през годината са: 
 *лифтер за лесен достъп до басейна, закупен с корпоративно дарение от Булгарком ООД; 
 *бягаща пътека и малка рампа за упражнения дарени от Спортс Революшън; 
 *стол за къпане и подвижен душ, закупени със средствата от мисия Март на “1 % Промяна”.

С общи усилия заниманията в басейна за рехабилитация станаха напълно възможни, 
изключително достъпни и още по-ефективни.
 Сдобихме се и с първия в България сърф за хора с двигателни увреждания. 

През 2018г. закупихме четири 
специализирани спортни 
съоръжения за ски.  
Три броя “Сит ски” за деца с тежки физически 
увреждания (1бр. НОС, 2бр. моно ски) и 
едно съоръжение за деца, които въпреки 
увреждането могат да стоят изправени (Trotti 
ski). 
Освен това, мултифункционалната количка 
Хипокампе има вече и зимно приложение 
благодарение на ски комплект, който я 
превръща от незаменимо средство за достъп 
до плажа в маневрена и лека шейна за децата 
с тежки физически увреждания. 
Средствата за закупуването на част от 
екипировката бяха набрани благодарение 
на две дарителски кампании. Едната беше 
обвързана с участието на децата в Софийски 
маратон 2017г (НОС), а другата организирана 
от „1 % Промяна“ в началото на 2018 
година. (Trotti ski).  Благодарение на нашата 
активност две от съоръженията бяха дарени - 
едното от израелска партньорска организация 
„Ерез“(моно ски) и друго (моно ски джуниър).
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Нашата ЦЕЛЕВА ГРУПА са деца с увреждания: двигателни, 
ментални, незрящи и глухи; деца с гръбначни изкривявания и наднормено 
тегло. През 2018 година успяхме да подкрепим с целогодишни индивидуални 

и групови занимания 177 деца с проблеми, а в събитията, които 

организирахме се включиха още над 300 деца.
 
Заниманията, които организираме имат за цел да въздействат на децата както 
физически, така и психо-емоционално. Включването на деца без проблеми е 
изключително важен фактор за развитието на специалните деца и затова всички 
масови мероприятия, които организираме са за ВСИЧКИ деца.

Опитваме се да популяризираме и дадем гласност за възможностите и мечтите 
на децата с увреждания по един забавен и много интересен начин, а именно 
кампанията Супердеца на мисия!

Супердеца        на мисия! 

Инициатива на ПараКидс и Almost a brand, в която 7 от 
нашите прекрасни деца разказват как виждат себе си като 
супергерои. Малките герои са прелестно изобразени от 7 
илюстратора. Мисията е да надникнем отвъд затрудненията 
на децата с увреждания, към техния потенциал, мечти 
и идеи, не по-различни от тези на връстниците им. 

 
Тошко (9 г.) си представя себе си като пътуващ ветеринар-вълшебник. 
Прилага комбинирано лечение – медицина плюс вълшебство. Има 
специална линейка – подвижен кабинет с перденца. В реалния 
живот е малко особняк – и то с фантасмагорично въображение.

Героят на Боби (12 г.), Боби Emerald, диша под вода, програмира 
и спасява деца. А героинята на Йоанна (9 г.) се катери смело 
боса по стръмните скали и използва дългата си коса като въже.

Ели (14 г.) е фантастична героиня, която притежава скрити способности 
– телепатия и телекинеза, чрез които спасява хора. Крис (6 г.) е на 
приключение с шантавия дългуч Гуфи и цялата Мики Маус тайфа.

Генерал Алекс (13 г.) е изключителен стратег, ръководи войска 
от 2 милиарда войници и роботи. А летящото куче СуперОги 
на Оги (8 г.) има нечувани умения – лети високо над града!

Крис на 6 години
/аутизъм/
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СОЦИАЛНИЯТ ЕФЕКТ, който измерваме се остойностява 
с подкрепата, която даваме на децата с увреждания и техните семейства 
и подобряването на техния живот; осигуряването на специализирана 
екипировка и възможности за практикуване на адаптиран спорт.

През 2018 година успяхме да се сдобием със специализирана екипировка за различни видове 
спорт, която да дава възможност на деца с всякакви двигателни проблеми да се включват 
в адаптирани заниманията в планината и на морето (4 броя специализирани ски 
съоръжения и един сърф, адаптиран за деца с тежки двугателни 
проблеми).

Общо за годината проведохме 652 индивидуални занимания по водна рехабилитация и 
отчетохме 746 посещения в груповите занимания по адаптирано плуване.

Проведохме 36 часа ски занимания на Витоша, където се включиха 14 деца, както и два  
ски лагера, в който участваха 28 хлапета.

42 семейства с деца с увреждания ни се довериха и се включиха в лагерите, които 
организирахме: ски лагер Семково, ски лагер Банско, летен лагер Приморско и есенен 
лагер Боровец, а на Коледното ни парти дойдоха близо 300 човека.

Почти всичките ни инициативи бяха медийно отразени, а зимния и летния лагер 
бяха заснети и отразени в най-гледаното ефирно време с 20 минутен репортаж.

Ева с ДЦП, която за пръв път се 
потапя в едно различно уиндсърф 
приключение
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Микаела със Синдром на Даун
по време на лагер, организиран от фондация 
“Живот със Синдром на Даун”



Зимните ни приключения през 2018 
година не бяха малко. освен заниманията 
по адаптирани ски успяхме да осъществим 
и два зимни лагера. 

Зимен ски лагер за деца с 
ментални увреждания, 
Семково

През месец февруари, благодарение 
на дарение от „Туитър ритане“ , 
осъществихме ски лагер за дечица с леки 
двигателни и ментални увреждания в к.к. 
Семково. 
В четиридневното приключение се 
включиха 23 деца и техните семейства, а 
в програмата бяха включени занимания 
по ски и сноуборд на малка ски писта и 
следобедни аква активности в басейн. 
Преживяването беше вълнуващо за всички. 
За пореден път практиката ни показа, че 
дейностите ни създават общност, която е 
силно мотивирана да повишава качеството 
си на живот с оглед на добро здраве и 
физическа дееспособност чрез двигателна 
активност и спорт. Една от ползите е 
силно изразения терапевтичен ефект, 
който оказват заниманията на открито сред 
природата. 

Зимен ски лагер за деца с 
двигателни увреждания, 
Банско

За пръв път българските деца с тежки 
увреждания имат достъп до зимната 
планина в гр. Банско и ски пистите. В края 
на март месец се състоя първият ски лагер, 
в който взеха участие 4 деца, благодарение 
на специализираната ски екипировка на 
ParaKids. 
Всеотдайност на ски училители, внимание 
от страна ски училище Юлен и доброто

Адаптираните ски са 
специфичен спорт, който е 
тясно свързан с природата в 
зимни условия. Благодарение 
на снежната обстановка, 
надморската височина, 
чистият въздух, приветливото 
отнешение хората (неписания 
кодекс на планинаря), планината 
се превръща в прекрасно място 
за активен отдих с приятели и 
семейство.

Годината 2018 беше много градивна и 
вълнуваща за екипа на ParaKids  и всички 
деца, които участват в заниманията. Имахме 
не леката задача да осигурим специализирана 
ски екипировка, без която е невъзможно 
да се осъществяват заниманията по 
адаптирани ски. Системните усилия и добри 
партньорства позволиха да се сдобием със

скъпо струващо оборудване и да го използваме 
на практика.
Средствата за закупуването на част от 
екипировката бяха набрани благодарение 
на две дарителски кампании. Едната беше 
обвързана с участието на децата в Софийски 
маратон 2017г (НОС), а другата организирана 
от „1 % Промяна“ в началото на 2018 година. 
(Trotti ski). 
Благодарение на нашата активност и 
деятелност две от съоръженията бяха дарени - 
едното от израелска партньорска организация 
„Ерез“(моно ски) и друго (моно ски джуниър) 
като неустойка за неизпълнение на срокове 
за доставка на закупена специализирана 
екипировка (НОС). 

Радваме се, че може да посрещем всички деца, 
независимо от тяхните нужди и  да разгърнем 
възможностите им.

Радваме се, че вече планината и ските са 
достъпни за всички.

отношение бяха част от успеха и отново ни 
показаха, че в България има желание за добри 
дела стига да има смелост. Положителните 
резултати от тази дейност не бяха само за 
децата, но и за всички други хора въвлечени 
в дейността. Ски учители, мениджъри, лифт 
персонал, хотелиери и др. също бяха силно 
впечатлени и докоснати от искрената радост и 
удоволствие, което децата преживяха. 

Занимания по адаптирани ски на 
м-т Офелиите, Витоша

През 2018 бяха проведени 9 занимания по 
адаптирани ски, всяко от които по 4 часа.  
Общо 14 деца практикуваха адаптирани ски. 
Благодарение на ежегодното партньорство 
с Мачирски спорт, децата имаха достъп до 
ски пиститата и до лифт съоръженията, 
което в съчетание с адаптираната методика 
за обучение на ParaKids 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. 

 АДАПТИРАНИ СКИ
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инструкции преди занимание по 
адаптирани ски с моно ска

обща снимка с част от децата по 
време на зимен лагер в Банско

първа тренировка с моно ска 
за Алекс с ДЦП на Витоша
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АДАПТИРАНО ПЛУВАНЕ И
 ВОДНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Тренировките по адаптирано 
плуване и водна рехабилитация 
през 2018 се провеждаха 
целогодишно.

Благодарение на финансиране от Деспред 
АД, плувните занимания през 2018 година 
бяха напълно безплатни за всички малки 
плувци за период от 5 месеца. Проведохме 
325 безплатни индивидуални занимания, а 
груповите бяха посетени 294 пъти. 
Проектът завърши с провеждането на 
Трети национален турнир по адаптирано 
плуване на 13 май в Габрово. Домакин 
на събитието беше плувният басейн на 
Природоматематическа гимназия „Акад. 
Иван Гюзелев“, а организатори Сдружение 
„Равен старт – 2008“ – Габрово и Сдружение

 „Спортен клуб Шарк“- София /ПараКидс/
Състезанието включваше четирите плувни 
стила, както и смесена щафета, а в него 
се включиха над 60 деца. Спортното 
събитие беше открито от кмета на Община 
Габрово Таня Христова, която приветства 
участниците.

От месец Май започнахме обучение по 
адаптирано плуване на деца със синдром на 
Даун от София финансирано по проект на  
Фондация “Живот със Синдром на Даун”, 
а през месец Юни бяхме част и от техния 
летен лагер. 

През годината работихме усърдно и 
отчетохме добри резултати при по-голям 
процент от децата. Освен плувни умения те 
развиха своята координацията и тонус. 

Най-изявените плувци взеха участие в 
международен турнир по адаптирано 
плуване, който се проведе през месец 
Ноември на басейн Спартак.

 Отборът на ПараКидс беше представен 
от седем състезателя. Румен, Боби, Наско, 
Тошко, Ники, Крис и Нели се представиха 
отлично, извоюваха общо девет медала за 
отбора и си тръгнаха с много награди от 
организаторите от Фондация “Воден път”. 
Двете състезания дадоха на децата много 
положителни емоции и стимул за развитие.  

85 деца се включиха в комплексната ни 
програма за профилактика и превенция на 
гръбначните изкривявания за децата в 
предучилищна възраст. Те имаха 
възможност да участват в занимания по 
плуване и лечебна гимнастика като част 
от изследванията по дисертационен труд. 
Заниманията се провеждаха два пъти 
седмично в басейн и веднъж в зала.

652 индивидуални занимания по 
водна рехабилитация

746 посещения в груповите 
занимания по адаптирано плуване

3 басейна /един напълно достъпен за 
деца с тежки увреждания басейн/

177 деца, трениращи във вода

Награждаване на 50 м. кроул на Международен 
турнир по адаптирано плуване 
1 място - Румен, ГРР
3 място - Божидар, ГРР

Тошко на 8 г. с медал от
състезание по адаптирано
плуване

Водна рехабилитация
Ивета, 14 години, ДЦП
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В края на годината успяхме да стартираме 
занимания и на нов басейн в Иваняне. 
Страхотна база и условия ни позволиха 
включване на нови деца с ментални и леки 
двигателни увреждания. 



Спорт за всяко дете
9 юни 2018

 Тази година под егидата на Столична община в подкрепа на София 
2018 - Европейска столица на спорта се проведе спортен празник 

“Спорт за всяко дете”. Идеята е да популяризираме спорта сред децата 
с увреждания и специфични нужди, а в подрастващите да възпитаваме 
уважение и разбиране на различията.
Каузата ни този път подкрепиха Дойчин Боянов, Александър Цоканов, 
Станислав Ангелов и Влади Гюров. Програмата включваше: щафетни 
игри, катерене, футбол, ролери, гимнастика и куп забавни изненади.
За успешното провеждане на събитието имахме огромната подкрепа 
на близо 50 доброволци, в т.ч. служители на VMware, женски отбор по 

волейбол и други.

Спорт за всяко дете
9 юни 2018г.
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               ЛЕТЕН ЛАГЕР
МОРСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

За втора поредна година организирахме щури морски вълнения за хлапетата на ПараКидс, 
като този път включихме два пъти повече деца, а именно 31 приключенци.

Наши верни и отдадени партньори отново бяха Akasha surf school и любимците на 
всички: Илето, Йо и Тошето, които неуморно се мятаха по вълните със съпове, сърфове, 
уиндсърфове и сбъдваха детски мечти.

Този лагер беше уникален и с това, че за пръв път в България UTB Custom boards изработиха 
адаптиран сърф за хора с двигателни увреждания, а средствата за него бяха събрани от 
Мисия Март на невероятните хора от’’1 % Промяна’’.

Това беше петият лагер, който организирахме, отново напълно безплатно за всички деца 
с увреждания. Всичко се случи благодарение на финансова подкрепа на Булгарком ООД и 
Книжарница Сиела, които застават зад нашата кауза безрезервно и вярват, че спортът за 
деца с увреждания е важен и трябва да е част от ежедневието им!

Йоанка на 9г.
/хемипареза/

Мисия Надежда
БТВ репортерите
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В края на септември за втора поредна година осъществихме есенен планински лагер. Ежегодната ни 
инициатива беше достъпна за 25 деца със и без увререждания и се проведе в к.к. Боровец. Основната 
активност заложена в програмата беше планински преход до хижа Мусала и посещение на „Царска 
Бистрица“. Благодарение на специализираната екипировка за деца с уврерждания, децата с тежки физически 
увреждания взеха участие наравно с всички останали. 

Добрата организация и имплементация се реализираха благодарение на колаборацията и доброто 
партньорство с НПО „Към Върха“ , подкрепата на „БороСпорт“ АД и на община Самоков. Това отново 
затвърждава, че заедно можем повече.  Промяната идва от всички нас и ние носим отговорнонст да я 
осъществим и да вярваме ,че можем да постигнем повече в полза не само на нас самите, а и на обществото 
и всички хора, независимо от техните особености и възможности.

Когато вярваме и споделяме мечтите си намираме съмишленици и няма недостижими върхове! 

Есенен лагер “Боровец”
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14 Октомври 2018г., Маратон София 2018, ден 
изпълнен с много усмивки и силни емоции по 
време на преминаването на дистанцията от 10 
550 м.. 

Отбор ПараКидс бе представен от 5 деца с 
церебрална парализа. Ивета, Йоана, Елена, 
Михаела и Катето препускаха с бясна скорост 
по софийските улици. Йорданка Райнова- атлет 
със синдром на Даун и Цветан Байданов, незрящ 
младеж също бяха част от нашият отбор. Към нас 
се присъединиха и 5 страхотни атлети, бъдещи 
параолимпийци от СК Арейон и техният треньор 
Александър Цоканов. 

Огромна група от сърцати бегачи сбъдна мечтите 
на децата и им даде шанс да усетят тръпката 
от голямото състезание. Тази година близо 100 
доброволци бягаха и подкрепяха децата по време 
на цялата дистанция.

Много сме щастливи от факта, че в тазгодишното 
издание на маратона се включиха и други 
организации с бегачи с увреждания, което ни 
кара да смятаме, че даваме добър пример и 
стимул за останалите.
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През месец Януари бяхме поканени за лектори в 
TEDxYOUTH, за да разкажем на учениците за ПараКидс и 
за необятните възможностите на нашите прекрасни деца. 
Лекцията ни беше  приета радушно, а младежите успяха да 
се замислят за различията и приемането на връстниците си.  

Бояна успя да пребори конкуренцията и спечели призът 
в категория “Социални предприемачи” в класацията 
на Forbes 30 под 30. Наградата беше признание за 
работата й за осигуряване на достъпен спорт за деца с 
увреждания по проект ПараКидс. 

ОТЛИЧИЯ И РЕЗУЛТАТИ 2018

177 деца, включени в годишната 
ни програма   

Над 500 спортуващи хлапета

Провеждане на 4 спортни лагера,
Участие в Софийски маратон
Спортен празник

Кампания Супердеца на мисия!
Оборудване за над 20 000 лв.
 Адаптиран сърф
 Лифтер за басейн
 Бягаща пътека и рампа за басейн
 Trotti ski
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