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В България достъпът до спортни занимания за деца с увреждания е силно 

ограничен. Инфраструктурата допринася за усложняване на положението и  води 

до тотална изолираност на децата с двигателни и ментални проблеми.

Поради тази причина целите, които си поставихме през 2017 година бяха свързани 

с полагането на първата, но основна крачка за достъпен спорт, а именно адаптиране 

на средата и осигуряване на специализирана екипировка за спорт за деца с нарушения 

в развитието. Можем да кажем, че годината беше успешна и заложеното в тази 

насока изпълнено. 

Увеличихме неколкократно броя на децата с които работим и спечелихме 

доверието на родителите им. Първите стъпки са положени, а целите и задачите 

за следващата година много ясни и конкретни. Изключително щастливи сме от 

факта, че достигнахме до много деца и родители, които разбраха важността на 

движението и спорта и силата, която има този фактор върху тях, физически и 

емоционално. 

Благодарим на всички, които повярваха в проект ПараКидс и ни подкрепяха 

през тази толкова важна година!

Даниела Садикова, 

съосновател

Бояна Коцева,

съосновател
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ВЪВЕДЕНИЕ



МИСИЯ И ВИЗИЯ
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.

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, психо-

емоционално и социално състояние на децата и 

техните семейства. 

Всяко дете има право да спортува!
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Основният ПРОБЛЕМ,  който ние изолираме 

е липсата на достъп до спорт и движение за децата с 

тежки увреждания и нарушения в развитието

 РЕШЕНИЕТО е комплексно и включва 

осигуряване на адаптирана спортна екипировка, 

разнообразие от спортни дейности и възможности 

за включване в спортни мероприятия и игри с 

връстниците.

Нашата ЦЕЛЕВА ГРУПА са деца с увреждания, гръбначни 
изкривявания и наднормено тегло като през 2017 година 

подкрепихме 204 деца.

36 деца с церебрална парализа 
38 деца от аутистичния спектър

14 деца със специални образователни 
потребности

63 момичета, включени в 
целогодишна програма за превенция 

от гръбначни изкривявания и 
наднормено тегло в предучилищна 

възраст

53 момчета, включени в 
целогодишна програма за 
превенция от гръбначни 

изкривявания и наднормено тегло в 
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Социалният ефект от дейностите ни през 2017 година  се отразява 
като комплексна стойност от броя деца, инициативите, които организирахме и 

популяризирането на проблемите на децата с увреждания сред обществото.
Първото и най-съществено постижение е закупуването на специализирано 
оборудване за достъп до море, планина и ски, което даде шанс на децата с 

тежки увреждания да се включват в приключенията.

През месец юни благодарение на гранта от конкурс ПРОМЯНАТА закупихме 
първия в България специализиран стол “Хипокампе”, който позволява лесен 
достъп до плаж и море за децата с тежки физически увреждания. С негова 

помощ, по време на Летен лагер “Морски приключения” се включиха 22 деца 
в т.ч. такива с детска церебрална парализа, аутизъм и незрящи, Прекарахме 

една седмица, изпълнена с много слънце, забавления и усмивки, където 
банда щастливи хлапета играха, караха сърф, каяк, гмуркаха се и плуваха. 

Малчуганите показаха, че двигателните, зрителни и ментални увреждания не са 
пречка за тяхното общуване и активно участие във всички спортни дейности.

Благотворителна разпродажба на Сиела за децата на Паракидс през 
октомври ни изпрати в Габрово. Там покорихме връх Исполин с помощта на 
специализирани планиски колички. Есенен лагер “Узана” беше приключение, 

което докоснa децата до природата, планината и емоцията да изкачват върхове 
и да се включват в спорт с приятели. Те повярваха, че всичко е възможно, 

когато има воля, желание и осигурени възможности.

Последната за годината инициатива, а именно Благотворителен тъч ръгби 
турнир, организиран от нашите приятели от клуб Мърфис Мисфитс.

донесе необходимите средства, с които успяхме да закупим специализираните 
планиснски колички.

Поглед от връх Исполин, 
Катето, ДЦП 



Спортен празник 
“За всяко дете” 10.06.17

Адаптирани ски,
Ангел, ГРР 8

През 2017 година реализирахме 8 занимания по адаптирани 

ски, всяко от което беше с продължителност 4 часа. Включиха 

се 11 деца- деца с аутизъм, незрящи и деца с церебрална 

парализа - хемипареза. Поради липса на адаптирана ски 

екипировка не можаха да се включат деца с тежки физически 

увреждания, които попадат в групата на седящите скиори.

Адаптираните ски занимания се провеждаха на Витоша, 

местност Офелиите. 

Спортен празник “За всяко дете” беше организиран с цел 

популяризиране на спорта сред децата с увреждания, гръбначни 

изкривявания и наднормено тегло. В четиричасовата 

програма бяха включени следните спортни активности:

щафетни игри, лека атлетика, петанк, основна гимнастика, 

скрининг за гръбначни изкривявания, изправителна гимнастика, 

голбол (тенис на маса за незрящи),

двигателни активности за най-малките по методиката на 

КиндаРу, каране на ролкови кънки и ролери, подвижни 

игри, запознаване с работата на БЧК. 

Включиха се 87 деца, със и без увреждания. 

За осъществяването, доброто настроение и забавлението 

помогнаха 20 доброволци.



През месец Март 2017 стартирахме занимания по 

водна рехабилитация за деца с тежки физически увреждания. 

Осигурихме възможност за активна рехабилитация на 26 деца, 

при които беше отчетен положителен резултат по отношение на 

мобилността и общото физическо състояние. Още от самото 

начало към заниманията, които се провеждат в минерален басейн 

имаше огромен интерес и местата запълнени мигновено.
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Броят на децата, включени в груповите занимания 

по адаптирано плуване се утрои до 38 деца с различни 

увреждания, в т.ч. от аутистичния спектър, хемиплегия, 

незрящи и глухи.

В методиката ни повярва и директора на 78 СОУ 

Христо Смирненски в Банкя като ни довери да работим 

с 14 ученици със специални образователни потребности.

Адаптирано плуване
Боги, незрящ



На 15 октомври пробягахме  10 550 метровата 
дистанция на Софийския маратон с група от над 
30 бегачи-доброволци. Предизвикахме страхотни 

емоции както за децата, така и за публиката, 
която ги подкрепяше. Кампанията набра средства 
за закупуване на специализирано ски оборудване 

за деца с тежки двигателни увреждания.
Run for those who can’t

Йоана, ДЦП
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Получихме и почетен плакет от Директора на 

Детска градина 84 “Детелина” за партньорската 

подкрепа в утвърждаването и развитието на спорта, 

свързано с участието ни в проект “Утринна 

гимнастика”, част от програмата на Столична 

община  - София 2018, Европейска столица на 

спорта. 

Краят на 2017 година беше изключително вълнуващ, 

защото получихме признание за работата си и от 

Министерство на труда и социалната политика. 

Бяхме удостоени с втора награда в категория 

“Социални иновации, свързани със социално включване“ 

по повод Годишната национална награда за социална 

иновация в подкрепа на социалната икономика.

отличия



ПАРТНЬОРИ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
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Приходи:

Разходи:

Екипировка 21 хил лв

Възнаграждения 6 хил лв

Наеми 3 хил лв

Външни услуги 5 хил лв

Дарения 36 хил лв

Reach for change 22.5 хил лв

Такси 4 хил лв

Други хиляда лв



email: parakids.bg@gmail.com

www.parakids-bg.com


