Обръщение от директора
Скъпи приятели,
През 2015 г. фондация „Сийдър“ навърши 10 години. Експертите по детско развитие казват, че това е възраст, в която децата започват да преживяват промени във
всички аспекти на живота си, узряват и развиват усещане за своето място в света.
С радост споделям, че годината на 10-тия рожден ден на „Сийдър“ включваше всичко
това: променихме живота на още 75 деца и млади хора, разширихме екипа си, затвърдихме позицията си на водеща организация в България в правенето на съвременни политики в социалната сфера и изготвихме стратегията си за следващите 5 години.
Във всеки един етап от 2015 година имахме повод за гордост. Всеки ден децата и младежите ни в
Кюстендил и Казанлък показваха развитие, придобиваха нови умения и таланти, опознаваха себе си и света. Започнаха да ходят в масови детски градини и училища, да работят, да упражняват хобита, да посещават събития, да създават приятелства. Есента на 2015 г. беше белязана от добра новина за хората с
увреждания в Кюстендил и техните семейства: открихме Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Завършихме годината с успешен Благотворителен бал, с признание от неправителствения сектор,
който ни избра за съпредседател на Постоянната експертна работна група по деинституционализация
и с присъединяването на трима нови членове към Борда на директорите с богат опит в бизнес сферата.
През 2015 г. ние пораснахме, постигнахме нови положителни промени за хората в неравностойно
положение в България и начертахме пътя си за следващите години. Това стана възможно благодарение на
неуморния и отдаден на каузата екип от над 90 човека, Борда на директорите, дарителите, партньорите и доброволците на фондацията. Пожелавам на всички ни да навлезем в следващия етап на развитие със
смела стъпка напред и заедно да открием нови хоризонти за хората в неравностойно положение в България.
С най-добри пожелания,
Александрина Димитрова
Изпълнителен директор
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1 0 години "СИЙДЪР"” - десетки
п роменени животи

Фондация „Сийдър“ стана на 10 години. През 2005 г. започнахме като група доброволци, но се превърнахме в голяма
общност, обединена от една обща мисия. За този период помогнахме на стотици изоставени деца и младежи в България, затворихме напълно 1 голяма институция за деца с увреждания и
допринесохме за закриването на още 10 такива в цялата страна.
Обучихме повече от 430 специалисти да предоставят по-качествена грижа на хората с увреждания в България. Провокирахме промяна в старите политики и нагласи в социалната сфера.
За десет години се докоснахме до стотици съдби в
цяла България и ги променихме към по-добро. И продължаваме…

и
Годината в цифр

9 социални услуги
под управлението на
фондация „Сийдър“
Подкрепени 31 млади хора
с увреждания и 8 семейства в общността в
Кюстендил

24-часова индивидуална грижа за 66
деца и младежи в
близка до семейната среда

7 организирани събития за
набиране на средства и 11
събития на наши партньори, посветени на каузата
ни

4-ма служители в централния офис

87 служители, пряко ангажирани с децата, младежите и хората, които
подкрепяме
2085 часа доброволен труд

Принос за закриването на 10
институции за деца и младежи с увреждания
82-ма доброволци,
подкрепящи каузата
ни

Нашето въздействие

През 2015 г. поехме управлението на три Центъра от семеен тип и едно Защитено жилище в Казанлък. В тях живеят 44 деца и младежи със и без увреждания,
които са прекарали детството си в изолирани институции. С разкриването на тези
услуги ние допринесохме за закриването на 10 големи институции в цялата страна и
сложихме началото на промяната на негативните обществени нагласи към хората в
неравностойно положение и тяхното приемане като значима част от обществото.

В нашите къщи от семеен тип децата и младежите получават нужното уважение, подкрепа и индивидуална грижа според личните си нужди и потенциал. Екипът на фондацията подпомага изграждането на навици в ежедневието, умения за самостоятелност
и вземане на решения. С всяко дете се работи индивидуално според неговите потребности и предпочитания, а семейният тип среда подсилва усещането му за сигурност. Фондацията осигурява още различни инициативи и възможности за интегрирането на децата в общността, така че те да се чувстват като пълноценни членове на обществото.

Екипът, който ежедневно работи с тях, също усъвършенства
своите умения с обучения по важни за работата им теми, проведени от български и международни експерти. Провежда се редовна
супервизия с цел психологическа и професионална подкрепа на екипа.

Благодарение на индивидуалната грижа и планирането с акцент върху личността за по-малко от една
година при всички деца и младежи се наблюдава видим напредък в развитието. Няколко деца, за които се смяташе,
че никога няма да ходят сами го направиха. По-голямата
част от тях вече се хранят самостоятелно, а много от
тези, които използваха едва по една-две думи, започнаха
да водят разговор. Децата и младежите бяха включвани
в множество обществени прояви в града, екскурзии, концерти, базари и др. Те ходят на училище и детска градина и посещават допълнителни занимания според хобитата им – футбол, зумба, народни танци, оригами и др.

Силвия и Иван са брат и сестра. Тя е на 7 г., а той
на 10 г. Те идват при нас от институция, където са прекарали детството си. Споделят, че обичат да бъдат
подкрепяни и да им се обръща внимание. Силвия е първи
клас и сега се учи да смята като най-много се забавлява
да смята с клечки. Иван определя себе си като „зайче”,
защото е много притеснителен и несигурен навън и копнее за обич в позната среда. Щастлив е, когато казва и
чува „Обичам те“ и се натъжава, ако трябва да се раздели със значим за него възрастен. Когато „зайчето“ сложи слънчеви очила се превръща в голямо момче и казва:
„Май приличам на мъж с тези очила!“. За краткото време,
в което са при нас, в техния живот се случи най-вълнуващото събитие, което повлия изключително положително на двете деца – запознанството с бъдещите им
осиновители. Щастливи са, че скоро ще имат голямо, истинско семейство и нямат търпение да са част от него.

Ц ентровете за настаняване от
с емеен тип "Сияние"
Центровете за настаняване от семеен тип „Сияние” в Кюстендил продължават да предоставят и развиват индивидуална подкрепа за 22 деца и младежи с интелектуални увреждания. Те живеят в 2 къщи и 2 апартамента в града.

Постижения
Децата посещават масови училища;
5 от младежите имат работа;
Всички
деца
и
младежи
посещават
и
други
социални
услуги, подкрепящи тяхното развитие;
Децата и младежите участват в различни съвместни мероприятия с Община Кюстендил и други организации;
Децата и младежите са все по-добре
приети и разпознати от общността;

„Сияние” вече е утвърден лидер в предоставянето на качествени социални услуги и индивидуална подкрепа с акцент върху личността;
Екипът продължава да се обучава и да подобрява нивото на предоставяната грижа. Това личи
от резултатите на децата и младежите. За
2015 г. екипът премина над 10 обучения по различни теми, които подпомагат дейността им;
Както във всяко едно семейство с много деца, така
и при нас, пространството има нужда от често
освежаване. Децата и младежите избраха нови
цветове за стаите си и заедно с екипа и доброволци се погрижиха за новия облик на къщите си.

* Ина от “Сияние”

„Най-вълнуващото за Ина през отминалата година бе нейното започване на работа и всички изживявания и емоции около това събитие. Ина трябваше да
подготви своята автобиография, да кандидатства и
да се яви на интервю наравно с всички други кандидати за позицията. За нея това беше изцяло ново начинание, но тя подходи с голяма отговорност и разбиране
към предизвикателството. Ние от екипа бяхме плътно до нея, насърчавахме я и я подкрепяхме там, където
имаше нужда, за да се справи възможно най-добре. Несъмнено интервютата за работа и разбирането, че се
явява наравно с останалите кандидати, бяха онези моменти, които я накараха да се чувства значима, важна
и оценена. А фактът, че получи работата й донесе
най-голямото удовлетворение и тя продължава да върши задълженията си с голяма отговорност и желание.”
Светла Васева, управител на “Сияние”

За силата на вярата
През 2010 г. след задълбочен анализ установихме, че близо 100 човека с увреждания в гр. Кюстендил живеят зад стените на своите жилища, напълно зависими от грижата на близките си,
в социална изолация и без възможности за трудова заетост. Това ни провокира да потърсим начин да осигурим за тези хора място, където да се почувстват значими, да получат необходимата им терапия и да усвоят умения, чрез които да станат по-уверени и самостоятелни. Привлякохме за наш партньор Община Кюстендил и спечелихме финансиране от Посолството на САЩ в
България за изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция. След 5 години усилен
труд, предизвикателства със строежа, дарителски кампании за оборудване на Центъра и трудности в осигуряването на държавни средства за откриването му, през 2015 г. той стана реалност. А с него и нашата мечта - хората с увреждания в града да започнат да живеят пълноценно.

Социална рехабилитация, когнитивна,
психологическа и медицинска кинезитерапия.

Социални и семейни консултации и психологическа
подкрепа спрямо индивидуалното състояние на човека и
неговите близки.

Предлаганите
услуги
от Центъра
са в три
основни
направления

Логопедична терапия, арт
терапия, трудотерапия и
сензорна терапия;
Комплексно въздействие
върху цялостното развитие на посещаващите Центъра.

За краткия период от съществуването на Центъра към дейността му има огромен интерес и днес той подкрепя 31 младежи, които редовно посещават занятията. Работата с различните специалисти, според личните потребности на всеки, помага за тяхното бързо адаптиране и те идват в центъра с голямо желание и интерес.
Сред важните специфики на Центъра е семейно-ориентираният подход, който включва много по-активно семейството в цялостната подкрепа на младежите.

„Най-важното, което успяхме да постигнем за този кратък период е, че потребителите ни се адаптираха много бързо към нас, припознават специалистите като свои приятели и
съмишленици и изградиха с тях връзка на доверие
и споделяне. Това е сред най-важните условия за
постигане на резултатите, които залагаме. Идвайки при нас, младежите се чувстват по-значими, себеуважението и самочувствието им нараства и са щастливи, че вече не са изолирани и
самотни, а ценни и зачитани. А за родителите
и близките им резултатите са видими веднага
и те самите разбират нуждата да участват в
процеса пълноценно.“, споделя
Управителят на Центъра Мая Ангелова.

Нашите щастливи
ис тории
„През 2015 г. организирахме много и разнообразни развлечения
за нашите деца и младежи. Сред тях бяха излети, екскурзии, цирк,
участие в обществени инициативи, разходки и др. Но най-яркият
ми спомен е свързан с посещението на бащата на две сестри, които живеят при нас. Момичетата бяха много развълнувани и щастливи от срещата с татко си, който ги посети заедно с вуйчо им
и тяхна близка. Донесоха им подаръци, а сестрите, с искри в очите, не спираха да им задават въпроси и да ги прегръщат. Когато
се разделяха си обещаха скоро пак да се видят и да изградят една
по-силна връзка помежду си. Въпреки че времето, което прекараха
заедно отлетя бързо, тази среща остави положителен отпечатък в момичетата, а споменът за нея продължава да сгрява сърцата им.”, споделя Даниела Николова, социален работник в „Сияние”.

„Младежите от „Сияние”, заедно с част от екипа получихме
възможността да почиваме в местността „Трите Буки” близо до
Кюстендил. Всичко в тази почивка беше съобразено с нуждите и желанията ни и това достави голямо удоволствие, както на младежите, така и на самите нас. А отношението, което получавахме от
околните показа голямо уважение, внимание и доверие към нашата
работа. Дори получихме няколко изненади, което беше голямо признание за ежедневните усилия, които полагаме. И като прибавим
топлото време, природата, чистия въздух и положителното отношение към всички нас - младежите с увреждания и социалните терапевти, тази почивка се превърна в истинска радост.”, споделят
Ирина Зарева и Малинка Давидкова, социални терапевти в „Сияние“.

„Майка съм на 19-годишно момче с увреждане – незрящо, с
лека форма на детска церебрална парализа и лека към умерена умствена изостаналост, но със запазен интелект. От
няколко месеца ползвам услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на фондация „Сийдър”. С детето
ми работят всички специалисти в центъра и с чиста съвест
мога да заявя, че съм много доволна от тях. Добрите резултати се виждат в поведението на сина ми, който с радост
и удоволствие 4 пъти в седмицата посещава Центъра. Там
работят хора, които обичат професията си и подхождат с
внимание и любов към нашите деца с увреждания. Надявам
се да има повече такива центрове, за да социализираме децата си, а не да ги превръщаме в затворници в собствените си домове. Пожелавам още много професионални успехи
на специалистите там. Трябва да има повече хора като тях,
които със своите умения, знания и най-вече професионализъм и много търпение обучават и социализират нашите
деца. Благодаря ви!“,
Венета Зарева, родител.

„Искам и те да живеят така, както аз живея своя живот!” е категоричен
трудотерапевтът
ни
Тодор
Ванков,
когато
разказва
за
шестимата младежи, които подкрепя в Защитеното ни жилище в Казанлък.
Воден от тази мисъл, през 2015 г. той организира десетки инициативи, благодарение на които младите мъже за пръв път се докосват до един далечен и различен свят от този, който познават зад стените на институциите, където са живели.
„Забелязах, че всеки път, когато излизаме в града и сред природата те се чувстват много
добре. Исках да им предоставя нови преживявания, които да им бъдат интересни и полезни. Така
организирахме и първия ни пикник, на който си изкарахме чудесно. Силно ме изненада фактът, че
момчетата за пръв път виждаха как се пали огън, как се прави барбекю и как се приготвя храна
на него. Това ме мотивира още повече да продължа да организирам такива дейности за тях.
Два пъти ги заведохме на минерален плаж с топла вода в с. Ягода. Там за първи път видях интеграцията, която искам да виждам навсякъде. Хората, които бяха
на басейн в този ден ги приеха много добре. Играха с тях заедно във водата, учиха ги
да плуват, момчетата ни намериха нови приятели, с които още поддържат връзка.
В последствие инициирах да отидем на палатки. Всички от Защитеното жилище толкова се вълнуваха от това, че не спираха да говорят и да се подготвят за предстоящото
пътуване, както и дълго след това си спомняха какво сме преживели. Отидохме за една нощ в
местност близо до Мъглиж заедно с 6-те момчета, аз, мой колега от екипа и 2-ма социални асистенти, които ни помагаха в работата. Всички заедно разпънахме палатките, а момчетата от
жилището се включиха в тази дейност с огромен интерес и ентусиазъм. Направихме си няколко
разходки в местността и около реката. За тях това беше нещо съвсем ново и непознато – за
пръв път виждаха река сред природата и им беше безкрайно интересно как тече водата в нея.
Вечерта всички заедно запалихме огън, като младежите ентусиазирано събираха съчки и
дървета, поддържаха огъня, а един от тях прекара цялата нощ под звездите край огъня, наслаждавайки се на тези нови вълшебни мигове в неговия живот. На сутринта си приготвихме закуска
и прекарахме деня сред природата. Момчетата събираха плодове и билки и трупаха много нови
моменти, наваксвайки за всеки ден, прекаран в затворените институции.”

Заедно за промяна
Освен че предлага качествени услуги на хора в неравностойно положение в България, фондация “Сийдър” активно работи и за промяната на политиките и практиките на национално ниво за реализация на стратегията “Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Ние вярваме, че за да осигурим благосъстоянието на повече хора в
страната, трябва да работим за дългосрочна промяна на цялата социална система в партньорство с местните и държавните власти, както и с други представители на гражданския сектор.

Проект:
“Заедно за промяна:
Застъпничество за
по-качествен живот
в социалните услуги”

Проектът е насочен към деца и младежи с увреждания, ползващи социални услуги в общността. Нашата цел е да създадем система, чрез която да се оценява ефектът на социалните услуги върху качеството на живот. Към момента
той се определя само по формални административни критерии като не се отчита развитието на човека и дали това е
най-подходящата услуга за него. Tова представлява риск социалните услугите да се институционализират, а правата
на хората, които ги ползват, да бъдат неглижирани. Проектът променя този остарял модел и поставя на фокус човека
и това, от което се нуждае, за да се развива пълноценно.
Ние изпълняваме проекта в партньорство с местните и
националните власти. На база на научените уроци от приложения модел, адаптиран от практиката на Исландия,
експертите ни изработват препоръки за законодателни
промени и за нов начин на измерване на качеството, който да се прилага за всички социални услуги в страната.

Активно
членуваме в
Коалиция
“Детство 2025”

Участвахме в поредица от срещи с министри и заместник-министри, отговарящи за процеса на деинституционализация, в резултат на които:

Беше сформирана работна група за изработка на нов
План за действие към Стратегията “Визия за деинституционализация на децата в Република България” (2016-2020 г.) с участие на представители на неправителствения сектор, включително и фондация “Сийдър”. Коалицията настоява целите на
новия План да бъдат: превенция на раздялата на детето и семейството, закриване на останалите институции за деца и повишаване на капацитета на системата за закрила на детето;

тна
бъде

Беше
взето
решение
Постоянната
експерработна
група
за
деинституционализация
да
съпредседателствана от представител на НПО;

За първи съпредседател бе избран Изпълнителният
директор на фондация “Сийдър” Александрина Димитрова.

Участие на
девойка от “Сияние”
в международна
конференция

Една от девойките в „Сияние“ участва с видео послание в
международна конференция, организирана от Европейската комисия в
Брюксел, по случай Деня на хората с
увреждания. Поканата дойде като
продължение на нейното участие в
заседание на Комитетите на ООН
за правата на детето и правата
на хората с увреждания в Женева с
презентация на тема “Участие на
деца с интелектуално затруднение”.

Подобряваме
качеството
на живот

Проведохме кръгла маса на тема „Как можем да подобрим
качеството на живот в социалните услуги”. Специалистите на
организацията представиха резултатите от направено задълбочено проучване и сравнителен анализ на добрите практики за
измерване на качеството на живот между социалните услуги в
България и Исландия. Целта на Кръглата маса беше да се постави
акцент върху важността от промяна на модела за измерване на
качеството на социалните услуги в България и да се насърчи съвместната работа между експерти от неправителствените организации и държавните институции при формулирането на политики и вземане на решения на местно, регионално и национално
ниво. Кръглата маса даде възможност на заинтересовани експерти
от социалната сфера да допринесат в изграждането на модела за
измерване качеството на живот в социалните услуги в България.

Бяхме част от кампанията „Да отворим врати за децата на
Европа” като член на Национална мрежа за децата. Фондация „Сийдър”
представи България на официална среща в Брюксел за обсъждане на
доклад относно използването на средства от ЕС за деинституционализация, направен след консултация с граждански организации от
8 държави-членки на ЕС. Кампанията цели да подобри качеството на
живот на децата и младите хора в риск от влизане или напускане на
институционална грижа в цяла Европа чрез насърчаване на преминаването от институционална към грижа, основаваща се на семейството.

Да отворим
врати за
децата
на Европа

Фондонабиране
През 2015 г. се разширихме и диверсифицирахме източниците си на финансиране. Събитията за набиране на средства бяха отново в нашия фокус като най-приятния начин за дарителите да ни подкрепят. Организирахме най-успешния годишен благотворителен бал за последните три години, а пъб куизът ни продължава
да се радва на значителен интерес. 11 наши партньори организираха събития в наша подкрепа. Наред с това
продължихме да набираме средства по програмите „Спонсорирай служител“ и „Спонсорирай дете“ и направихме нещо съвсем ново – постигнахме постоянно място в онлайн платформата Global Giving и в рамките на 7 месеца набрахме близо 60% от необходимите годишни средства за издръжката на една от къщите ни в Казанлък.
Ето какво споделиха нашите партньори за съвместната ни работа:

“От 2010 г. насам Кордеел България е генерален спонсор на годишния Благотворителен бал на фондация „Сийдър”.
С огромно удоволствие присъстваме там всяка година. За нас
е чест да бъдем партньор на фондацията, защото тя се грижи по един превъзходен начин за децата, които имат нужда
от точно от такава подкрепа.”
Иво Трингов, Изпълнителен директор, Кордеел България
* вторият от ляво на дясно

„Разбрах за пъб куиза от колега преди няколко години. В началото не
исках да отида, защото мислех, че нямам достатъчно знания, но не можех
да откажа и отидох. След този първи път почти не съм пропускала събитието. Е, все още не знам всички отговори, но това вече не ме притеснява. Там съм, за да се забавлявам с приятели и колеги - опознаваме се, срещаме нови хора, състезаваме се, учим се. За мен обаче, основната причина да
участвам е, че така ние подпомагаме фондация „Сийдър“ в тяхната грижа
за деца и младежи с увреждания. Вярвам в тяхната кауза и вярвам, че всяко
действие е важно за тях. А така, и те ни помагат да бъдем по-добри хора.“
Таня Левенска, редовен участник в Pub Quiz

„Хилтън София е дългосрочен партньор на фондацията още от създаването й преди 10 години. Ние работим много добре с екипа на фондацията
и високо ценим техните професионализъм и отдаденост на мисията, да дадат на хората в неравностойно положение в България едно по-добро качество на грижата, един по-добър стандарт на живот. Нашето сътрудничество
е много разнообразно и имаме много успешни инициативи. През последните 3
години ние организирахме събитието „Около света за един ден”, за да наберем
средства в подкрепа на центровете от семеен тип за деца с увреждания в
Казанлък и Кюстендил. Това е едно от най-важните събития за нас и сме много
горди да го организираме в полза на активен и надежден партньор като фондация „Сийдър”. Провеждаме още ежегодни дарителски кампании за набирането
на дрехи, играчки или домакински съдове в подкрепа на проектите на фондацията. Екипът на Хилтън София традиционно организира коледно посещение в
центъра от семеен тип “Сияние” в град Кюстендил, заедно с Дядо Коледа и джуджетата подаряваме подаръци на всички деца и младежи там. Това е едно от
най-вдъхновяващите събития, в което членовете на екипа ни участват! За нас
е чест да подкрепим фондация „Сийдър” и тяхната работа, която поставя на
преден план социалните услуги, чрез разработването на алтернативи на институционалната грижа за изоставени деца и младежи, със и без увреждания.”
Щефан Райтер, Генерален мениджър, Хилтън София

“Казват, че през живота си човек трябва да изпълни задължително три
неща: да построи дом, да отгледа дете и да посади дърво! Междунaродният женски клуб-София постигна това благодарение на съвместното си
партньорство с фондация “Сийдър” - прекрасен дом, в който деца и младежи в неравностойно положение получават възможност за по-добър живот,
много любов и истинско голямо семейство! От името на Благотворителната фондация към МЖК-София искам да изкажа своите най-добри благопожелания за бъдещето развитие на фондация “Сийдър”.“
Мария Илиева, член на Борда на Международния женски клуб в София, партньор на фондацията в програмата “Спонсорирай служител”

Нашите доброволци

През 2015 насочихме усилията си
към привличането на доброволци, които
да се ангажират дългосрочно с каузата.

Повече от

работиха над

доброволци

часа

Част от доброволците ни
през 2015 г. бяха:

Група от 15 студенти от Warwick University, UK, които прекараха една седмица с децата и младежите в Кюстендил, организирайки за тях различни интересни занимания. Вдъхновени от своето преживяване, студентите създадоха видеото “Пътуване, просветляващо душите ни”;
Група от 15 ученици от Международното училище на Цуг и Люцерн в Швейцария в рамките на 3 дни завършиха изцяло финансирания от тях проект по газификацията на един от апартаментите, в който
живеят четирима младежи с интелектуални увреждания. Учениците извършиха ремонтни дейности
още в къщичките и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция и заедно с децата и младежите с
увреждания отидоха на пикник, където запалиха огън, месиха и опекоха хляб, катериха се и яздиха коне;

Хелън Уиникот, рехабилитатор от Великобритания, ни подкрепи със създаването на индивидуална програма за рехабилитация за деца и младежи с увреждания в Казанлък. Хелън даде важни
препоръки и насоки на екипа, а също така изработи помощни съоръжения за някои от децата;

Константин
Кучев
проведе
семинари
по
музикотерапия
с
децата
и
младежите от къщичките в Казанлък и Кюстендил. За повечето от тях това беше първият досег до музикални инструменти и преживяването беше вълнуващо за всички;
Доброволци от инициативата „Плюшено мече” осигуриха Коледни подаръци за всички деца
и младежи в Казанлък, както и материали за програмата по Арт терапия в Кюстендил;

Над 20 доброволци се включиха в административната дейност на организацията, помагайки с различни дейности като организиране на събития, видео заснемане, въвеждане на нови технологии за работата на „Сийдър”, графичен дизайн, преводи, комуникации и др.

„Работата с кауза ме мотивира да бъда доброволец – не мисля, че мога да се занимавам с нещо друго. От престоя си в „Сийдър” научих как да си върша работата качествено и безкомпромисно. Смятам, че успях да го пренеса и на новото си работно място.
Едно от нещата, които най-силно ме впечатлиха докато доброволствах в организацията, бяха историите за това колко бързо
децата напредват в развитието си, когато бъдат поставени в
среда, близка до семейната, където получават качествена грижа и
цялото внимание, от което се нуждаят. Избрах да подкрепя точно
тази кауза, защото в момента се осъществява една тиха социална революция в начина, по който обществото се отнася към хората с интелектуални увреждания и ми се ще да бъда част от нея.“,
Димитър Иванчев, дългосрочен доброволец в администрацията на
организацията

„Доброволците, които редовно идват при нас са трима.
Те ни посещават 2-3 пъти в седмицата и основно се занимават с
децата като им организират групови игри, както и индивидуални
занимания като рисуване, редене на пъзели и др. Една от доброволките учи незрящо дете на Брайловата азбука. С някои от децата
правят и двигателни упражнения, при хубаво време излизат и извън
къщата. Нашите доброволци винаги уважават празниците на организацията и личните празници на децата. Те самите вече добре ги
познават и много се радват, когато идват да се занимават с тях.
Екипът в къщата също оценява подкрепата на доброволците и ги
приема като част от нас.“, споделя Вера Стоянова, ръководител
екип на Център от семеен тип в Казанлък

“Аз имам 20 годишен опит с деца с увреждания във Великобритания. Подкрепям работата на фондацията от 2007 г. като
провеждам обучения и консултации според техните нужди. Вълнувам се, че организацията е в челните редици в подпомагането на
властите в България, за да се подобри качеството на живот на
децата в неравностойно положение. Това ме мотивира да направя
всичко по силите ми, за да подкрепя тяхната кауза. Посещавам два
пъти седмично един от центровете от семеен тип в Казанлък и
виждам много подобрения в развитието на децата. Някои от тях
бяха с памперси, а сега, едва след година, много от тях се обслужват
напълно самостоятелно. Някои от децата започнаха да ходят на
училище или детска градина. Това им дава различни нови възможности и опит. Радвам се да виждам как децата помагат с прането, как простират и сгъват дрехите след като са изсъхнали. Един
ден, когато си тръгвах от семейната къща, едно от децата, което
обикновено не говори, ми каза „Чао” и ми изпрати въздушна целувка.
Този малък жест ме докосна толкова силно. Когато ставам свидетел
на развитието им в тази малка, семейна среда, ме изпълва надеждата, че те ще имат много по-добър стандарт на живот. Искам
да продължавам да подкрепям тази важна кауза с надеждата, че
моят малък принос ще помогне за осъществяването на промяната.”
Ан Лък, дългогодишен доброволец и про боно консултант на фондация
„Сийдър”. През 2015 г. Ан активно се включи в процеса по стартиране
на новите услуги в Казанлък. Тя проведе обучения на екипа за работа
с хора с увреждания и работи индивидуално с децата и персонала.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015 Г.
Приходи от

Индивидуални дарения
Приходи от лихви и обмен на валута
Общо приходи

Лева
%
313,918.00
41%
215,382.73
29%
70,371.96
9%
63,571.56
8%
53,756.56
7%
41,363.78
5%
8,227.97
1%
480.32
<1 %
767,072.88

Разходи
Разходи за проекти
Разходи за развитие
Административни разходи
Разходи от обмяна на валута и банкови такси
Общо разходи:

Лева
%
711,590.74
86%
72,512.62
9%
37,722.13
5%
3,277.17
<1%
825,102.66

Държавно финансиране
Събития и кампании
Корпоративни дарения

Проекти

*Разликата между приходите и разходите е покрита от резерви
от предходни години.

Разходи за развитие
72,512.62 / 9%

%
86

Административни
разходи 37,722.13 / 5%

Разходи в
Лева / %

11,590.74 /

Разходи от обмяна на
валута и банкови такси
3,277.17 / <1%

оди за прое
х
з
кт
Ра

и7

Общо разходи:
825,102.66
Финансова информация

www.cedarfoundation.org

Мария Илиева ни припомни, че „през
живота си човек трябва да изпълни три
неща: да построи дом, да отгледа дете и
да посади дърво!”
Такава бе 2015 г. и за фондация “Сийдър”.
Открихме къщички за деца и нов център за
услуги, посадихме дърво и приехме нови 44
деца, за които предоставяме грижата, от
която се нуждаят.

