Годишна среща на фондация "Сийдър"
Петък, 15 Април 2016 23:30

На 14 април фондация „Сийдър” проведе традиционната си Годишна среща,
организирана в знак на благодарност към своите партньори и дарители, с подкрепата
на които организацията изпълнява мисията си – да осигури на хората в неравностойно
положение в България по-добра грижа и по-добър живот. Събитието се проведе със
съдействието на хотел Les Fleurs Boutique и Brand Management Group, които се
погрижиха за цялостната организация и добрата атмосфера на вечерта.

Изпълнителният директор на организацията Александрина Димитрова приветства
гостите и благодари за тяхната ангажираност и подкрепа като им представи годишния
отчет
и
постиженията на организацията през изминалата година: „През 2015 г. имах честта да
стана Изпълнителен директор на фондация „Сийдър”. Тогава си пожелах да стигнем
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по-далеч, да вдъхнем увереност на още повече хора и да се докоснем до още човешки
съдби. Сега, почти година по-късно съм щастлива да Ви кажа, че желанието ми се
превърна в съвместен ангажимент, който привлече много нови поддръжници към
нашата кауза. През изминалата година фондация „Сийдър” управлява общо 9 социални
услуги, осигури 24 часова индивидуална грижа за 66 деца и младежи, с които работиха
пряко 87 служители. 2085 часа доброволен труд бяха дарени за каузата от
съмишленици на организацията.”

На гостите на събитието, бе представено годишното видео на фондация „Сийдър”. То
акцентира върху правото на децата и младежите в неравностойно положение да бъдат
активна част от обществото, да имат любящо семейство и да бъдат чути, да имат достъп
до образование и работа. Специални гости на събитието бяха деца и младежи от
семейните къщички на организацията в Казанлък, които отправиха своя личен поздрав
към гостите и представиха пред тях песен, бийтбокс с тарамбука и танц.
Важна част от вечерта бе и церемонията по награждаването, която организацията
провежда за първа година. С награда „Кедър”, символизираща устойчивостта на вечно
зеленото дърво кедър като метафора за силата на партньорствата с поддръжниците
на фондацията, „Сийдър” отличи своите партньори в две категории. Награда „Кедър” за
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дългосрочна подкрепа на фондацията получиха CMS Cameron McKenna, фондация
„Америка за България”, Кордеел България, J.J. Murphy’s, Шнайдер Електрик, Клийвс
България, Международният женски клуб София, Петя и Сафуан Хак, г-н Дейвид Бътс,
служителите на Комитекс, Хилтън София, организационният комитет на бал Св.
Патрик, Icard, Ефрат Грийн, Ан Лък, Infinity Group. Награда „Кедър” за подкрепа на
фондацията през 2015 година бе връчена на агенция Вивати, Пейо Филипов и Пиано
Бар Камино, The Brick Café bar & dinner, Амдокс България, Стефан Вартоломеев,
служителите на Експириан, Община Кюстендил, Община Казанлък, Летище София ЕАД
и Рада Богданова и предаването „Събуди се” на Нова Телевизия.
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