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На 1 октомври 2015г., четвъртък, от 19:30ч. в Шератон София Хотел Балкан фондация
„Сийдър” ще проведе юбилейния си 10-ти благотворителен бал в подкрепа на деца и
младежи с увреждания.

Целта на събитието е да набере средства за осигуряване на индивидуална грижа и
пълноценно развитие в семеен тип среда на изоставени деца и младежи със
специфични потребности, далеч от изолацията на институциите.

Благотворителният бал ще обедини ангажирани към каузата личности, които ще се
насладят на интересна програма, благотворителен търг с уникални колекционерски
предмети и томбола с много награди.
За доброто настроение по време на вечерта ще се погрижат водещата Милица
Гладнишка, а благотворителното наддаване ще проведе музикантът Пейо Филипов. Той
ще потърси нови притежатели на предмети с колекционерска стойност и ценни
произведения на изкуството, а набраните средства ще подпомогнат каузата на вечерта.
За да бъде балът още по-специален и вълнуващ, организаторите са подготвили и
допълнителни изненади, както и изпълнения на музикантите от пиано бар „Камино”.
Благодарение на златните спонсори на събитието Кордеел – България ЕАД, фондация
„Америка за България” и CMS всички разходи за бала ще бъдат обезпечени. Това ще
позволи набраните средства от вечерта да бъдат дарени за каузата, в подкрепа на
децата и младежите с увреждания, за да придобият те нови умения, нужни им за
по-добър самостоятелен живот.
Събитието се организира още с любезното съдействие на Шератон София Хотел
Балкан, Перно Рикар, Винарска изба Анжелус, Хайникен България, Кока Кола
България, България Мол, Дебенамс, УниКредит Булбанк, Хилтън София, Посолство на
Кралство Холандия в България, Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на
населението" към МВР, HTC, рекламна агенция Вивати, Аукционна къща Виктория,
моден бутик Rose Fashion Hause, Vital Aesthetic, “Правец” голф клуб, Jeff de Bruge,
Woorlpool, Техномаркет, Philips, Ирландски пъб JJ Murphy’s, Винарна Bessa Valley,
художниците Acrista и Ани Рангелова и модният дизайнер Любина Стаменова.
Всеки, който желае да присъства на благотворителния бал и да подкрепи каузата може
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да научи как на сайта на фондация „Сийдър”: www.cedarfoundation.org .
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