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Мая Анджелоу, американска общественичка, пише: „Във всички нас 
е жива болката по дома - по онова сигурно място, където ще ни 
приемат такива, каквито сме, без да ни съдят.”

Това е всъщност и неизказаният зов на хилядите деца и младежи 
в България, които все още са скрити в големите институции, 
впримчени в система, която нехае за техните нужди и потенциал 
като човешки същества. Ние от Фондация „Сийдър” разбираме добре 
този зов и продължаваме да работим неуморно, за да му отговорим. 
Целта е всички те да имат истински дом в рамките на общност, 
която оценява и приема индивидуалността им.

Изключително сме горди да Ви представим годишния отчет за 2014г. 
Всеотдайният ни екип работи усърдно, за да можем да разширим 
програмите и влиянието ни. И има с какво да се похвалим. Готови 
сме да поемем грижата за още 50 младежи в Казанлък. Помогнахме 
на децата, за които се грижим в Кюстендил, да открият своя глас. 
Докоснахме живота на стотици деца, обучавайки хората, които се 
грижат за тях. Чрез лобиране и застъпничество в национален мащаб 
повлияхме на хиляди други. Гордеем се и с клона на фондацията в 
Танзания, който полага основите за развитие на местните общности 
чрез здравни грижи и борба с насилието над жени и момичета.

Благодаря на всички наши поддръжници, че са част от семейството 
на „Сийдър”. Все още ни предстои много работа - ще са необходими 
години, за да можем напълно да реформираме тези силно закостенели, 
стари системи, които вредят на толкова много уязвими деца 
и младежи. Но и този ден ще дойде. Надявам се да бъдете с нас, 
когато това се случи.

С най-добри пожелания,

Линдзи Солтсгивър
Фондация „Сийдър“ 

Борд на директорите на Фондация „Сийдър“

Бианка Самърфийлд
Бърнард Кофи
Брайан Търнър
Димитър Русев
Линдзи Солтсгивър
Марк О’Съливън
Стюарт Байфийлд 

Послание
на  изпълнителния директор
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кои сме
ние

… България, която оценява, приема и уважава  
 всеки отделен човек като неразделна  
 част, допринасяща за благосъстоянието 
  на обществото. 

... България, която предлага реална подкрепа и
       гарантира, че равенството във 
възможностите, самоопределението,  
 гражданското и   социалното участие са 
достъпни за всички. 

Фондация „Сийдър” продължава да играе водеща роля в реализирането на тази визия 

Ние работим пряко за реформа в социалните услуги чрез разработване на алтернативи на 
институционалната грижа за изоставени деца и млади хора с и без увреждания.  

Със затварянето на голяма институция за деца с увреждания 
през 2010 г. (първият проект по рода си), ние проправихме 
пътя. Хиляди пренебрегвани хора намериха подкрепа, получиха 
правомощия и водят по-независим и смислен живот. 

Сътрудничим си с местните, регионалните и националните 
институции за установяване и разпространяване на добри 
модели, в които служителите са обучени и възприемани като 
професионалисти и споделяме тези модели в други области на 
България, така че повече хора да се възползват от нашия опит. 

Ние сме малък, но много отдаден и активен екип, способен да 
вижда реалната и положителна промяна, която настъпва  в 
живота на децата, които подкрепяме. 

Послание
на  изпълнителния директор
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Акцентите
в нашата работа през 2014 година

Създадохме пълна гама от

устойчиви, висококачествени услуги.

Подготвихме 4 нови малки къщи от семеен 

тип за  50 деца и младежи, които ще 

заживеят в тях през  2015 г.

Станахме лидер 

в предоставянето 

на социални услуги 

и разпространяваме

нашия модел.  

Докоснахме живота 

на повече от  800 
деца чрез повишаване 

квалификацията 

на 180 

професионалисти

в 40 общини.

Повишихме 
обществената 

приемственост 
и ангажираност

към хората с 
увреждания.  

Създадохме 
възможност за 

374 души да
участват в

дейности, свързани 
с нашите деца.

Защитаваме правата на 
хората в неравностойно 
положение чрез ангажимента 
ни за устойчиви реформи на 
политиките в социалната 
сфера. Активно се застъпваме 
за правото на участие на 
децата с умствени 
увреждания и продължаваме 
да подкрепяме реформата на 
деинституционализацията 
в България.

Работихме за повишаване на 
информираността и насърчаване на 

разбирането чрез разширяване на 
мрежата ни от доброволци.  80

доброволци и съмишленици се включиха в
доброволческата дейност на

Фондация „Сийдър”.
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Акцентите
в нашата работа през 2014 година

Станахме лидер 

в предоставянето 

на социални услуги 

и разпространяваме

нашия модел.  

Докоснахме живота 

на повече от  800 
деца чрез повишаване 

квалификацията 

на 180 

професионалисти

в 40 общини.

Реализирани проекти

Фондация „Сийдър” и Община Казанлък стартираха 

проект за извеждане на близо 50 деца 
и младежи от специализираните 
институции. Той ще осигури развиваща и 
близка до семейната среда за тях в гр. Казанлък 
и ще подпомогне интегрирането им в общността. 
2014г. беляза началото на набирането и обучението на 
екипите, които ще оказват необходимата подкрепа 
на децата и младежите преди и след преместването 
в новия им дом. 

Фондация „Сийдър” беше партньор по европейския 

проект „Чуйте нашите гласове! 
Популяризиране и насърчаване на 
участието на деца с интелектуални 
затруднения”. В рамките на проекта ние 
работихме за изграждане на нови умения на децата 
с интелектуални затруднения, така че те да се 

чувстват свободни да правят собствен 
избор и да взимат участие в решенията 
за техния живот. Нашата възпитаничка беше 
първият представител от България с презентация 
пред Комисиите на ООН в Женева. Участието й бе 
посветено на нейните права и желанието й да води 
живот, в който самата тя има право на избор.

“Фондация „Сийдър” изигра ключова роля в проекта „Чуйте 
нашите гласове”. Те показаха на практика как деца, които 
са били лишени от 
всякакъв избор, 
могат стъпка по 
стъпка да поемат 
контрола върху 
всекидневния си 
живот, започвайки 
с малки неща и 
достигайки до по-
големи решения. 
Един от ключовите 
моменти на 
проекта беше 
участието в 
Женева на една 
от девойките, 
живеещи в къщичка 
от семеен тип 
в Кюстендил. 
Приносът на 
Фондация „Сийдър” 
в този проект е 
много ценен не 
само за  България, 
но и за другите европейски страни.“, Ками Латимие, 
завеждащ  „Човешки права” в Inclusion Europe.

Нашите 

постижения
Успехи в развитието на социалната 

политика в България

Активен член
сме на 

Междуведомствената
работна експертна група
по деинституционализация

и Националния съвет
за закрила

на детето.

Допринесохме за 
независимия преглед на 

изпълнението на „Визия за 
деинституционализация на 

децата в Република България“ 
на Джоана Роджърс, направен 

по поръчка на Уницеф България 
и в рамките на Коалиция 

„Детство 2025” участвахме в 
оформянето на предложения 
за неговата актуализация. 

Проведохме
застъпническа кампания 

за правото на участие на 
децата с интелектуални 

затруднения,
подкрепена от

Омбудсмана на Република 
България и Държавната 

агенция за закрила
на детето.
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В партньорство с Държавна агенция за закрила на 

детето проведохме семинари за управление 
на центрове за настаняване от семеен 
тип и за осигуряване на качествена грижа на деца 
и младежи с увреждания. В 6 региона от страната, 

обучихме 158 професионалисти.

Стартирахме проект „Заедно за промяна: 
Застъпничество за по-качествен живот 
в социалните услуги”, който се реализира в 
партньорство с Департамента по благосъстояние към 
Община Рейкявик, български централни и местни власти 
и Института за социална политика и социална работа. 
Целта на проекта е промяна в модела за измерване на 
качеството на социалните услуги в България. Предстои 

да приложим добрите практики на исландския модел към 
българските условия и да обучим отговорните органи 
за измерване на качеството на социалните услуги в 
България.

Построихме Център за социална 
рехабилитация и интеграция в гр. 
Кюстендил –  резултат от съвместен проект между 
Фондация „Сийдър”, Община Кюстендил, с финансовата 
подкрепа на Посолството на САЩ в България. Центърът 
ще бъде от полза за нуждите на близо 100 души в 

региона. Той ще предоставя подкрепа при създаването 
на нови умения и възможности за независим живот на 
хора с увреждания посредством програми за интеграция и 
преодоляване на социалната изолация. Услугите, които ще 
предлага, са психологически консултации, терапевтични и 
рехабилитационни дейности и възможности за намиране 
на трудова заетост.

Открихме Дневен център за възрастни с 
увреждания в гр. Казанлък – съвместен проект 
на Фондация „Сийдър” и Община Казанлък, с финансовата 
подкрепа на Посолството на САЩ в България. Социалната 
услуга посреща нуждите на 15 младежи с увреждания 
на възраст между 18 и 35 години, като им осигурява 
възможности за изграждане на умения за водене на 
самостоятелен живот. Паралелно с това продължаваме 
да оказваме подкрепа на Дневния център за деца с 
увреждания в гр. Казанлък. 

Нашите 

постижения
Реализирани проекти
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Нашите 

постижения
Реализирани проекти

Силвия Кръстева, социален терапевт в ЦНСТ „Сияние“ в Кюстендил

„Успехите на децата са и мои успехи. Доволна съм, че мога да бъда полезна за тях, да ги подкрепям 
и насърчавам да се развиват като личности. Работата ми е трудна, но благородна и чувствам 
удовлетвореност от това, което правя. Най-големият ми успех за 2014г. е свързан с девойката, 
чийто случай водя. Тя постигна своето огромно лично постижение – завърши 8 клас и продължи 
обучението си в професионална гимназия по текстил с нагласата да стане шивачка. През 2014г. 
тя научи още много неща, които бяха непознати за нея в институцията. Макар и дребни, те са 
огромен напредък, който постигнахме заедно, благодарение на индивидуалния подход с акцент върху 
личността, който прилагаме в работата си. 

Магдалена Бадева, ръководител проекти регион Стара Загора

„Когато се запознах с децата и младежите, които очаквахме да заживеят в новите къщички 
от семеен тип в Казанлък, замисълът на проекта придоби смисъл. Усилията и работата ми 
се материализираха. В моменти на трудност и отчаяние често открадвам време, което 
прекарвам с тях. Когато знам от какво се нуждаят и искат, знам за какво се боря. А добрият 
синхрон с останалите членове на фондацията, разнообразното естество на работата, 
всекидневните предизвикателства представляват онзи микс, който ме зарежда и стимулира. 
Мотивиращо е , когато насочиш усилията си за постигане на висша цел, но още по-мотивиращо 
е, когато те доведат до конкретни резултати.”

Екипът 
на фокус
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Дейността на Фондация „Сийдър” е толкова успешна 
благодарение на подкрепата на нашите доброволци - 
хора, които разпознават мисията ни като своя кауза и 
помагат безрезервно според времето и възможностите 
си. През 2014г. над 30 доброволеца от България посветиха 
повече от 600 часа в подкрепа на дейността ни. Имахме 
и активно участие на доброволци от чужбина. Две групи 
от над 20 ученици от Международното училище на Цуг 
и Люцерн в Швейцария осъществиха няколко проекта в 
къщичките от семеен тип в гр. Кюстендил. В подкрепа 
на дейността ни там се включиха още 9 доброволци от 
Европейската банка за възстановяване и развитие. 

„Когато се върнах в България след повече от четири години, 
прекарани в чужбина, бях водена от силно вътрешно 
желание и усещане, че трябва да вложа опита и знанията 
си в нещо смислено. За мен беше важно да работя в екип 
от мотивирани и идейни хора, които истински вярват в 
каузата, която подкрепят. И точно такива хора открих 
във Фондация “Сийдър”. Опитът ми като доброволец при 
тях беше една от причините да получа предложение за 
работа като Мениджър “Стратегическо развитие” във 
Фондация “Корпус за образование и развитие - КОРПлюС”. 
Имам много хубави спомени от времето, което прекарах с 

екипа на “Сийдър”, Гергана Янева, доброволец„Когато 
в

Доброволците
на „Сийдър”

40
доброволци
от България 

40
доброволци
от чужбина

600
часа 

доброволчески 
труд



9

Доброволците
на „Сийдър”

“Благодаря на Бога, че ни срещна с приятелите ни от 
“Сийдър”, защото заедно постигаме действителна 
промяна в живота на децата и младежите с увреждания 
в нашия град.”, Петър Паунов, кмет на гр. Кюстендил

“Съпругът ми и аз подкрепяме Фондация „Сийдър” от 2006 
г. до сега. Тяхната работа, е важна не само за хората, 
чиито живот докосват, но и за общностите, в които 
работят, като Кюстендил, където ние живеем. Преди 
няколко години ние започнахме да даряваме автоматично, 
което е изключително удобен начин. Ние имаме добри 
намерения да помогнем, но възможността да подкрепяме 
каузата, която обичаме редовно, чрез директен дебит 
и без постоянно да мислим за това много ни улеснява.”, 
Кейси и Ангел Ангелови, съмишленици на фондация 
„Сийдър”

„Ние подкрепяме фондация „Сийдър”, защото тяхната 
мисия е много близка до сърцата ни. Вярваме, че всеки 
заслужава да получи шанс за щастлив и пълноценен живот 
без значение от уврежданията, които има. Знаем, че 
програмата за спонсориране на служител е също толкова 
важна, колкото и тази за подкрепа на дете, защото 
без професионалния екип, който се грижи за децата и 
младежите, те няма да могат да заемат своето място 
в обществото. Ние вярваме, че Фондация „Сийдър” сбъдва 
мечти, дори и те да изглеждат малки и незначителни за 
повечето хора, като например тази да имаш работа.” 
Петя и Сафуан Хак, съмишленици на фондация 
„Сийдър”

Другите
за нас

Нашите 

програми 

През 2014 г . програмата 

„Спонсорирай дете” бе широко 

подкрепена от партньорите ни 

от Orphan Sponsorship International. 

Благодарение на нея 18 деца и младежи  

получават средства за лични нужди 

всеки месец.

Чрез програмата „Спонсорирай 

служител”осигурихме заплатите и 

обученията за 15 служителя в Кюстендил, 

които полагат ежедневните грижи за 15 

деца и 7 младежи с увреждания. Напредъкът 

и развитието на тези деца се осъществява 

именно благодарение на индивидуалния подход 

и професионализма, с който тези служители 

се отдават на работата си.
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1. Традиционни  PUB QUIZ събития 7 000 ЛЕВА
2. Коледни базари 1 700 ЛЕВА
3. Годишен благотворителен бал 37 000 ЛЕВА
4. “Да обиколим света за 1 ден”, Хилтън София

7 000 ЛЕВА
5. Благотворителен футболен турнир 1 650 ЛЕВА

1

2

3

4

5

Нашите 

събития
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Нашите 

събития

Разходи за проекти 
531 319,59

Разходи за развитие 
 49245,17

Административни 
разходи 
45 579,20

Загуби от обмяна на 
валута и банкови такси 
4 663,10

84%

1%
7%

8%

Финансов отчет за 2014  г. 

Финансова
част

ЛВ. %
Приходи от събития и проекти 234,199.29 40%
Финансиране на проекти с държавен бюджет 199,296.00 34%
Дарения от "Сийдър" Швейцария 133,690.27 23%

11,208.32 2%
7,726.72 1%

Печалби от лихви и обмен на валута 4,305.63 < 1%
Общo приходи 

Индивидуални дарения
Корпоративни дарения 

590,426.23

Оперативни и финансови приходи

ЛВ. %
531 319,59 84%
49,245.17 8%
45,579.20 7%

Загуби от обмяна на валута и банкови такси 4,663.10 1%
Общo разходи 

Оперативни разходи 
Разходи за проекти
Разходи за развитие 
Административни разходи 

630,807.06

Оперативни разходи
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