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Скъпи приятели,

Вече повече от 13 години в центъра на грижата, която предос-

тавяме на децата и младежите в неравностойно положение, 

стои доверието. Преживели редица травми, като изоставя-

ния, пренебрегване, подигравки и отхвърляне, те трудно се 

доверяват и често тестват нас възрастните чрез поведе-

нието си. Но децата и младежите виждат, че и в най-трудни-

те моменти, ние, хората от екипа на “Сийдър”, не се отказва-

ме от тях, а напротив - разговаряме с тях, помагаме им и им 

показваме как да се справят с бушуващите и често неразбира-

еми емоции. И най-важното, до тях сме всеки ден и ги подкре-

пяме в израстването им като пълноценни личности.

Горди сме да споделим с вас, че през 2018 г. успяхме да съхраним 

изграденото доверие както с децата и младежите, така и с 

вас - нашите партньори. Вие бяхте до нас във всяка стъпка 

от развитието на децата и младежите, като ни подкрепя-

хте чрез опита, експертизата, времето и ресурсите си. Съ-

щевременно, мрежата на “Сийдър” се разшири и приобщихме 

нови подръжници към каузата. А като признание за професио-

налната ни работа, получихме доверието и на институции-

те, които оцениха работата ни като пример за добра прак-

тика и устойчиво развитие.

В следващите страници ще можете да надникнете в различ-

ните аспекти от нашата работа и да научите за постижени-

ята ни през изминалата година. Те са възможни благодарение 

на целия екип на “Сийдър” и на всички вас, които сте част от 

нашата кауза и ни давате увереност, че можем да продължим 

да изпълняваме поетия ангажимент към децата и младежи-

те. Защото никой от нас не може да промени миналото им, 

но всички можем да им помогнем да се справят с травмите и 

да имат достойно бъдеще.

Благодаря ви от сърце за подкрепата през 2018 г.  

Заедно променяме животи!

Александрина Димитрова

Изпълнителен директор 

Фондация “Сийдър”

Послание от 
Изпълнителния директор
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Над 7000 деца и младежи в България живеят  
извън семействата си.

Ние:

Участваме активно във формулирането, 
изпълнението и оценката на политиките  
в областта на деинституционализацията - 
закриването на държавните институции  
и превенцията на изоставянето на деца;

Предоставяме 24-часова индивидуална грижа  
и специализирана подкрепа на деца и младежи  
в неравностойно положение;

Подкрепяме родители на младежи  
с интелектуални затруднения;

Развиваме дарителството и променяме 
нагласите към децата и младежите  
в неравностойно положение.

Проблемът и  
нашето решение
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Годината в цифри 

№ 1 
най-големият доставчик на социал-

на услуга „Центрове за настанява-

не от семеен тип“ в НПО сектора 

в България

9 
социални услуги

24/7 
индивидуална грижа

25 
допълнителни служители в 

центровете, извън държавните 

изисквания и финансиране

96 
души екип

106 

деца и младежи в нашите  

центрове

17 
работещи младежи 

1377 
часа доброволен труд

26 
нови компании привлечени към 

каузата ни

100% 
от набраните средства в България 

инвестирани в програмите ни
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Провокиране  
на положителна 
промяна  
в политиките в 
социалната сфера 
и нагласите в 
обществото

Фондация “Сийдър” е ключов участник в процеса на деинсти-

туционализация в България и участва активно в реализира-

нето на положителни промени в социалната сфера. Членове 

сме на Коалиция “Детство 2025”, Национална мрежа за децата 

и Eurochild. Вече 5-та година сме съпредседател на Постоянна-

та експертна работна група по деинституционализация към 

Държавната агенция за закрила на детето.

През 2018 г. ние:

• Бяхме признати като добра практика от Министъра на 

труда и социалната политика и Председателя на Държав-

ната агенция за закрила на детето. Те посетиха Центро-

вете ни за настаняване от семеен тип в гр. Кюстендил 

и се запознаха отблизо с иновативните подходи, които 

прилагаме в управлението на социалните услуги, и се 

срещнаха с част от екипа на фондацията и с младежите, 

настанени в центровете. И двамата споделиха отлични 

впечатления от професионалния подход на служителите, 

съчетан с чисто човешката грижа и топлите отношения 

с младежите.

• Бяхме отличени с 1-во място в категория “Устойчиво 

развитие” на наградите на Държавната агенция за закрила 

на детето (ДАЗД) “Аз гарантирам щастливо детство.” 

Кандидатурите бяха оценени от 7-членна комисия. Наче-

ло на журито беше председателят на ДАЗД д-р Елеонора 

Лилова, а членове - представители на Консултативния 

съвет, на Съвета на децата, на академичните среди, на 

Националното сдружение на общините, както и публични 

личности. Наградата беше връчена лично от д-р Лилова на 

тържествена церемония.

• Участвахме в изготвянето на Анализ за състоянието на 

Центровете за настаняване от семеен тип в България. 

Анализът беше представен от Изпълнителния директор 

на “Сийдър” и Председателя на ДАЗД пред Междуведом-

ствената работна група, отговаряща за управлението 

на реформата за закриването на институциите за деца 

и замяната им с качествена грижа в семейна или близка 

до семейната среда. Това участие отбеляза първия път, 

в който неправителствена организация е допусната до 

заседание на тази група.

• Участвахме в разработването на Закона за социалните 

услуги, който дава възможност да се развие средата за 

предоставяне на социални услуги в България и да се осигури 

достъпът до подкрепа от всички, които са в нужда или 

затруднение.

„Впечатлен съм от чудесните условия, в 

които живеят и растат децата в цен-

тровете за настаняване от семеен тип 

“Сияние”, създадени по съвместен про-

ект между фондация “Сийдър” и Община 

Кюстендил през 2010 г. Центровете 

осигуряват много близък модел на грижа 

до семейната среда. Предлаганите от 

тях качествени услуги са доказателство 

за успешното прилагане на процеса на 

деинституционализация у нас. Благодаря 

на фондация “Сийдър” за доброто парт-

ньорство с Министерството на труда и 

социалната политика в името на общата 

ни цел да подобрим качеството на живот 

на децата в България.“

Бисер Петков,  

Министър на труда  

и социалната политика
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• Продължихме активно да се застъпваме за увеличаване 

на държавния финансов стандарт за социалните услуги, 

особено предоставящите 24-часова грижа, в резултат на 

което стандартът за центровете за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания за 2019 г. беше 

увеличен с 18%.

• Включихме се като партньор в кампанията на Минис-

терството на труда и социалната политика “Мисията е 

възможна” с цел популяризиране на процеса по деинститу-

ционализация и привличане на обществена подкрепа.

През 2018 г.: 

• Бяхме медийно отразени над 190 

пъти

• Уебстраницата ни бе посещавана 

средно от 1470 потребители на 

месец

• Увеличихме харесванията на 

Фейсбук страницата си със 184 души

• Публикувахме 171 поста във Фейсбук, 

всеки един от които достигна 

средно до 406 души
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През 2018 г.:

• Бяхме един от организаторите на семинар “Модели на 

резидентна грижа, които се прилагат в Центрове за нас-

таняване от семеен тип за деца”, проведен в рамките на 

кампанията “Мисията е възможна” на Министерството 

на труда и социалната политика. Събитието имаше за 

цел да подкрепи управляващите социални услуги чрез спо-

деляне на опит и дискусия, така че всеки да може да избере 

какъв модел да прилага в грижата си за деца и младежи, 

в зависимост от техните нужди. Друга цел на семинара 

беше идеите на участниците да залегнат в подзаконова-

та нормативна уредба на бъдещия Закон за социалните 

услуги в частта за стандартите за качество. “Сийдър” 

сподели опита си в терапевтичната грижа и постави 

фокус върху подхода на работа “Планиране с акцент върху 

личността”.

• Изпълнителният директор на “Сийдър” бе ментор в 

Академията за социални предприемачи на Reach for Change 

България, позната още като Промяната. Александрина 

Димитрова подпомогна един от екипите по време на 

практически казус, свързан с интеграцията на деца и 

младежи с увреждания. Практическата задача даде въз-

можност на участниците да научат повече за реалните 

нужди и предизвикателствата, пред които са поставени 

децата и младите хора с увреждания в България. С подкре-

пата на Александрина, екипът успя да разработи идея за 

създаване на социално предприятие, което да подпомогне 

формирането на умения и обучението на деца и младежи с 

интелектуални затруднения.

• Александрина Димитрова бе избрана за ментор в Програ-

мата за организационно развитие и лидерство на Нацио-

нална мрежа за децата (НМД). Програмата има за цел да 

подкрепи систематично и устойчиво организации, члено-

ве на НМД, в поставянето и постигането на лични цели 

за развитие на организацията и лидерството в нея.

Споделяне на 
опит и изграждане 
на капацитет
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Осигуряване на 
индивидуална 24-часова 
грижа на децата и 
младежите от центровете 
ни от семеен тип

Проект „Открий ме. Виж ме. Подкрепи ме.“* 
През май 2018 г. стартира проектът „Открий ме. 

Виж ме. Подкрепи ме”, който подпомага процеса по 

социално включване и изграждане на умения за по-голяма 

самостоятелност на децата и младежите в нашите 

центрове. Те бяха включени в различни педагогически и 

психологически дейности, сензорна терапия, рехабилитация, 

трудотерапия и менторска подкрепа. 

За децата и младежите без увреждания бяха осигурени ин-

тензивни индивидуални и групови психологически терапии, 

които доведоха до следните резултати:

• те споделят, че се чувстват по-спокойни, че се откликва 

на техните емоционални и поведенчески нужди и пробле-

ми;

• има подобрение в уменията за самостоятелност и незави-

симост, повишена мотивация за учене, по-добро разбиране 

за реалния живот;

• имат по-добра ориентация относно ситуацията на 

трудовия пазар, социалното им включване и личностно 

развитие;

• придобиват по-голяма увереност в собствените си въз-

можности и развиват талантите си.

В допълнение за децата и младежите бяха 

осигурени още: 

Ментор-личностно развитие, който ги подкрепя при взема-

нето на ежедневни и дългосрочни решения, и работи за тях-

ното възпитание и повишаване на общата им култура. 

Терапевтични дейности, които допринасят за компенсиране-

то на трудностите в развитието, повишават нивото им на 

самостоятелност и развиват умения за учене и работа. Прак-

тическите занимания им помагат да преодолеят и възста-

новят засегнати функции, свързани двигателната им актив-

ност и др., които са били нарушени в следствие на изоставяне 

или неглижиране. *финансиран от Европейски съюз по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“
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Арт терапия и трудотерапия, които 

допринасят за развитието на трудо-

вите навици на децата и младежите, 

за тяхната активност и социализация, 

както и дават удовлетвореност от 

постигнатите резултати.

Изобразителното изкуство в арт 

терапията е основен инструмент за 

изразяване и комуникация, особено при 

невербалните деца. По време на про-

грамата от трудотерапията „Готвар-

ство“, младежите надграждат различни 

знания за хранителните продукти, 

учат се да разпознават плодовете и 

зеленчуците, като някои от тях могат 

да приготвят самостоятелно прости 

ястия. В „Градинарство“ те надграждат 

своите умения за грижа за растенията, 

почистване на затревени площи, пле-

вене, засяване и поливане на цветя и 

зеленчуци.

 

Рехабилитация и кинезитерапия, които 

действат благоприятно на децата чрез 

възстановяване и поддържане на здраве-

то, подобряване на кръвообращението, 

загряване и раздвижване на мускулни 

групи. Редовните сеанси допринасят 

не само за физическия комфорт, но и за 

активизиране на психическата устой-

чивост.

 

Дейности по сензорна стимулация и те-

рапия, чрез които децата и младежите 

преодоляват нарушени сензорни функ-

ции и възприятия. 
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Лагери и екскурзии  

Лагерите и екскурзиите безспорно са едни от най-чаканите и 

вълнуващи дни през годината. И през 2018 г. те бяха изпълнени 

с приключения, забавни преживявания, предизвикателства, 

учене. 

През есента децата и младежите без увреждания се впуснаха 

в истинско планинско приключение в сърцето на България - 

Узана, финансирано от Международен женски клуб - София. 

Те участваха в планински преживелищен лагер. Ученето чрез 

преживяване, преживелищно или експеренциално учене, е 

методология, чрез която учим от натрупаната опитност по 

организиран и насочван начин. 

Чрез забавни групови игри младежите имаха възможност да 

разберат повече за особеностите на Старопланинския реги-

он, както и необходимите екипировка и оборудване за преход 

и престой в планината. Учиха се да се ориентират с карта и 

компас, както и кои природни обекти и небесни тела могат 

да им помогнат да разберат къде точно се намират. 

След обучителните сесии настъпи моментът за „големите 

предизвикателства“ – изкачването на два от върховете в 

местността – връх Корита и връх Исполин и нощуването на 

открито в палатки. Тези приключения поставиха младежи-

те пред много трудности, не само физически. Освен измори-

телното изкачване и страха да спят под открито небе, те 

се сблъскаха с предизвикателствата на груповата работа 

– съобразяването с нуждите и желанията на цялата група, а 

не единствено със своите собствени. Въпреки всички труд-

ности, те успяха да преборят страховете си и да изкачат 

върховете, благодарение на взаимната подкрепа, желанието 

и упоритостта им. Изкачиха се и по-високо вътре в себе си. 

Поставиха си цели, отвъд границите на стандартното еже-

дневие, научиха повече за себе си и другите, придобиха кураж 

и самочувствие. И най-важното – подкрепяха се взаимно и 

показаха състрадание и загриженост към приятелите си.

Лятото не премина и без задължителните почивки на пла-

нина и море, финансирани от нашите приятели от Orphan 

Sponsorship International. Освен тях, за децата и младежите 

бяха организирани и допълнителни еднодневни екскурзии до 

Рилския манастир, Ючбунар и Рупите.
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Success Story 
Една дълго чакана мечта се превърна в реалност за 

9 от младежите ни в Казанлък. Запалени по народна-

та музика и фолклор, те вече са част от фолклорна 

формация „Мавруда“, ръководени от своя музикален 

педагог, диригент и композитор Димитър Гайдаров. 

По време на занятията изучават песни от родния 

фолклор, свирят и пеят в група и се подготвят за 

своите участия. Двама от тях – Ема и Юлиян, имат 

изявен певчески талант и имат индивидуални уроци по 

пеене, което спомага за тяхната по-добра музикална 

реализация.

Като всеки състав и младежите в „Мавруда“ тряб-

ва да преодоляват някои трудности. Г-н Гайдаров 

споделя, че всеки от тях е със силно изразена индиви-

дуалност и често стремежът за себеизява се оказва 

спънка, с която трябва да се справят заедно. Освен 

музикален учител за тях, той е и техен ментор и прия-

тел, който им помага да се научат да владеят емоциите 

си и да работят за подобряване на екипността. 

През изминалата година „Мавруда“ взе участие в 6 

фестивала и концерти в страната и се завърнаха със 

заслужени награди. 

Фолклорна формация “Мавруда” се финансира с  помoщ-

та на Софарма Трейдинг АД.

Success 
Story
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„Лично аз съм впечален, защото те дръпнаха изключително бързо и виждам постоянен 

стремеж за усъвършенстване във всеки един от тях. Наблюдавам благородна конкурен-

ция между децата - те винаги искат да подготвяме и разучаваме нови песни.“ Споделя 

ентусиазирано техният музикален педагог г-н Гайдаров. Той разказва още: „През последни-

те месеци Ема се учи да свири на тъпан и тамбура. Тя мечтае да се реализира като певица 

и често ме моли да репетираме нови песни. Сега разучава „Ганьова мама думаше“ на Тодор 

Кожухаров и „Канят ме мамо на тежка сватба“ на Кирил Христов. Голямо постижение за 

Ема е, че с много упорита работа тя все по-добре успява да преодолее страха си да излезе 

на сцена и да отпусне гласа си. Юлиян пък изпъква със своята невероятна музикалност. 

Той се увлича по родопски песни, а напоследък набляга и на типичните за Казанлъшкия край 

тракийски песни. Те са с по-богата орнаментика и по-добра артикулация на самия глас, 

с което Юлиян се справя чудесно. За мен е въпрос на време той да излезе на национална 

сцена и аз ще работя, за да му помогна в тази насока“, казва г-н Гайдаров.
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През изминалата година в Центъра за социална рехабилита-

ция и интеграция работихме с 40 младежи с интелектуални 

увреждания, които подкрепихме в усвояването на умения за 

по-голяма самостоятелност и повишаване на самочувствие-

то и вярата в себе си. В програмата бяха застъпени следните 

дейности:

• Логоритмика - следване на музикален ритъм чрез ръкоп-

ляскане с помощта на логопед и психолог. Благодарение на 

този метод се подобрява ритъмът на речта и темпото 

на дишане. Голяма част от младежите обогатиха речника 

си и станаха по-вербални.

• „Направи и научи“ и „Национална идентичност“ помагат 

за по-лесното запомняне на факти, свързани с национални 

и християнски празници и други значими събития. Младе-

жите изучават стихове, песни, изработват картички и 

сувенири по конкретен повод, което им помага да запом-

нят и разберат по-лесно дадено събитие.

• Програмата „Аз уча“ помогна на една от девойките да 

завърши средното си образование. По същата програма 

редица младежи придобиха нови знания - четене, писане, 

смятане, разпознаване на цветове и форми, ориентация и 

др.

• „Приложни изкуства“ - младежите апликират картички и 

предмети, като някои от тях са усвоили техниките деку-

паж и торцване. Могат да изработват украси и цветя от 

хартия, а с подкрепа моделират картини чрез квилинг.

• „Пазарувай с мен“ - помага на младежите да повишат уме-

нията си за правилна комуникация на обществено място. 

Групово или индивидуално те посещават супермаркет с 

фиксиран бюджет, учейки се да се придвижват и ориенти-

рат в пешеходния маршрут, да разпознават и боравят с 

банкноти и монети, да се запознават с различни видове 

стоки, да избират продукти в рамките на бюджета, да 

сравняват цени и да калкулират сметката си, както и 

правилно да общуват с персонала в магазина и околните.

• „Сцената е моя“ и „Пея и танцувам“ помагат за повиша-

ване на паметта, самочувствието и себеуважението 

на младежите, както и преодоляването на стеснител-

ността и притеснението. С тази програма младежите на-

учиха много нови стихотворения, етюди, реплики, песни и 

танци и усъвършенстваха своето сценично поведение.

• „Фотография“ развива усет към естетиката чрез засне-

мане на красиви пейзажи и сгради. Тази дейност помага на 

младежите да се запознаят с нови форми и различни обек-

ти в живата и неживата природа. Като резултат техни 

творби бяха включени в изложба, направена в центъра. 

Осигуряване на 
възможности 
за по-голяма 
самостоятелност  
на младежите,  
които подкрепямe
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За да подкрепим младежите в тяхната бъдеща професио-

нална реализация тясно си сътрудничим с Бюрата по труда 

на местно ниво. В резултат на това 5 младeжи от Казанлък 

работят и развиват своите умения в различни сфери. Георги 

и Петър работят след училище в заведение за бързо хранене. 

“Мога да направя малък дюнер за по-малко от 10 секунди”, каз-

ва Петър, а Георги спестява, защото е “хвърлил око” на един 

BMX.

В Кюстендил 12 младежи с увреждания работят почасово. Те 

се справят добре със задълженията си, чувстват се удовлет-

ворени и значими. Един от младежите беше включен в обу-

чение в „Българо-германския център за професионално обу-

чение” в гр. Царево за повишаване на квалификацията като 

„Помощник готвач“. Той успешно взе устен, писмен и прак-

тически изпит, като получи диплома за квалификация и се 

завърна в Кюстендил уверен и щастлив, а майка му не успява 

да изкаже колко се гордее с постиженията на сина си. 
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Обучения за екипа през 2018 

• Обучение и практически сесии по сензорна интеграция 

и терапия, проведени от сензорния терапевт Анна 

Иванова;

•  Обучение на тема „Психодиагностиката като метод 

при извършване на оценка на потребностите на по-

требителите“, проведено от специалистите от MRG 

Consult;

• Обучение за фасилитатори на тема „Подкрепено взема-

не на решения от лица с интелектуални затруднения“, 

проведено по проект на Българската асоциация за лица с 

интелектуални затруднения (БАЛИЗ);

• Обучение на тема „Управление на екипи и ефективна 

комуникация”, предоставено от MRG Consult;

• Обучение на тема „Преносът в институцията. Пренос 

към речта“, част от програма „Детето и неговите 

симптоми” на сдружение “Дете и пространство” с 

гост-лектор Силвен Макали – психолог, член на Асоциа-

ция Фройдистко поле, Аквитания (L’ACF Aquitania);

• Обучение на тема „Педагогика на сексуалността“, про-

ведено от специалисти на Сдружение за педагогическа и 

социална помощ за деца ФИЦЕ-България;

• Работа по случай при индивидуалната работа с младежи 

- обучение, проведено от специалисти на Сдружение за 

педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-Бълга-

рия;

Изграждане 
на силна 
организационна 
култура

“За да се грижиш за другите, първо трябва 

да се погрижиш за себе си. Това е основно 

правило в помагащите професии, каквито 

са социалните услуги. Ние вярваме, че деца-

та могат да бъдат щастливи и спокойни, 

само когато хората около тях също сe 

чувстват така.

Работата в социални услуги не е за всеки. 

Горди сме, че служителите в екипите ни 

са със смели сърца и приемат работата си 

за Мисия. За нас е важно да инвестираме в 

тях чрез въздействащи обучения, суперви-

зии, забавни тиймбилдинги и малки жесто-

ве на благодарност. Борим се за техните 

права, защото именно те са тези, които 

превръщат децата и младежите от „диа-

гноза“ в „личности“ и изпълват душите им 

с вяра и надежда в другите, въпреки всички 

травми и раздели, които са преживели.”

Ваня Стратиева-Димитрова 

Програмен директор
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• Участие в Седми психодрама фестивал – Пловдив по те-

мите: „Как да развиваме и надграждаме силните страни 

на младите хора“, „Тъгата, която ни плаши“, „Човешки 

права и социодрама“, „Открий своя глас“;

• Обучение на тема „Екип, комуникация, конфликт“ – се-

минар за дефиниране на предизвикателства в работата 

с управлението на екипи, осъзнаване на собствените 

стил на общуване, работа и конфликтност, проведен 

от фондация “Смокиня”;

• Обучение във връзка с промените в Правилника за при-

лагане на Закона за социално подпомагане, проведено от 

експерти от Агенция за социално подпомагане (АСП);

• Консултация от английския ерготерапевт Хедър Анги-

ли за децата и младежите с увреждания в гр. Казанлък;

• Обучение на тема „Музиката в действие“, проведено от 

Фондация за децата в риск по света, част от програма-

та на „Библиотека на играчките“;

• Обучение в гр. Роверто, Италия на тема „Тъмната стра-

на на младите: теория и проява на насилие за младежки 

работници“ по програма Еразъм.

Супервизии
Ежемесечно провеждаме групови и индивидуални супервизии 

с независим експерт за екипите ни. Те дават на служителите 

ни необходима подкрепа при справянето с предизвикателно 

поведение, както и възможност да обсъдят трудностите, 

пред които са изправени. По време на супервизиите те учат 

и изпробват в работата си различни техники за справяне със 

собствените си емоции, както и с тези на децата и младежи-

те. Регулярните срещи допринасят за оказването на профе-

сионална помощ и намаляват напрежението и стреса в екипа. 

Тиймбилдинг
Всяка година провеждаме тиймбилдинги, които целят да подо-

брят комуникацията в екипите, да повишат мотивацията им 

за работа и да разкрият потенциала на всеки един служител. 

През 2018 г. част от екипа ни се включи в туристически поход до 

Седемте рилски езера, който провокира множество положител-

ни емоции на удовлетвореност, сплотеност и подкрепа.

Останалата част от екипа ни се наслади на гостоприемство-

то на съседна Македония. По време на престоя си, служители-

те взеха участие в различни игри и презентации, които спо-

могнаха за по-добро сработване в ежедневната им съвместна 

работа.
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Стажанти от Германия в центровете от 
семеен тип в гр. Казанлък
 

През 2018 г. продължихме партньорството си с немската ор-

ганизация Robert Kümmert Akademie. През пролетта отново 

посрещнахме двама стажанти – Лукас и Каро, които работи-

ха в продължение на един месец в два от центровете ни от 

семеен тип в гр. Казанлък.

Те ангажираха вниманието на всички деца и младежи, включи-

ха се активно както в различни уъркшопи и терапевтични се-

сии, така и в ежедневните дейности като пазаруване, хранене 

и почистване.

Освен с децата и младежите, стажантите изградиха силна 

връзка и с екипа на фондацията, въпреки езиковата бариера 

помежду им.

„Още в началото на престоя си в Казанлък им помогнахме да нау-

чат няколко български думи. Но дори когато не разбираха нашия 

език, те прилагаха невероятна сензитивност, която им помогна 

да комуникират отлично с всички.“ – сподели Деница Панайотова, 

ръководител екип. 

През целия месец стажантите инициираха интересни дей-

ности, които да направят ежедневието на децата и младежи-

те по-интересно и вълнуващо. 

„Щастливи сме, че имахме възможност да реализираме различни 

проекти. Екипът винаги създаваше позитивна работна среда и 

подкрепяше идеите ни. Едно от най-вълнуващите преживявания 

за нас беше боядисването на колоните в една от къщите. 

Отпечатахме върху тях с боя ръцете на децата и младежите 

в къщата. Всички се забавляваха много и бяха спокойни. Дори и 

един от младежите, за който не бяхме сигурни как ще реагира, 

се придвижваше сам с инвалидната количка към нас и отваряше 

дланите си. Цялото преживяване повлия много добре върху 

поведението му. Решихме през следващите дни да рисуваме пак с 

пръстите и дланите му върху хартия, за да го направим отново 

толкова щастлив.“ – разказаха Лукас и Каро.

Екипът на фондация „Сийдър“ благодари на стажантите за 

всеотдайността, мотивацията и грижата! Продължаваме 

партньорството си с Академията и през 2019 г. и с нетърпе-

ние очакваме да посрещнем новите стажанти!
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Подкрепа от доброволци
 

В резултат на 8-годишното ни партньорство с Междуна-

родното училище на Цуг и Люцерн, през пролетта на 2018 г. 

отново посрещнахме група ученици от Швейцария в услугите 

ни в гр. Кюстендил.

Като завършек на фондонабирателните активности, които 

провеждат в хода на учебната година, реализирахме добровол-

чески проект в услугите ни в гр. Кюстендил. Дейностите по 

проекта бяха изцяло финансирани със средства, които учени-

ците бяха събрали през различни благотворителни инициа-

тиви. Останалата част от набраната сума, инвестирахме 

в закупуването на бус за центровете ни в гр. Кюстендил, от 

който дълго време се нуждаехме.

Посещението на швейцарските доброволци бе вълнуващо 

както за тях, така и за децата и младежите, и служителите 

в услугите ни. В рамките на 2 дни всички заедно участваха в 

интересни ремонтни и арт дейности – работиха по създава-

нето на градини с цветя и билки, изработването на мебели 

от дървени палети, сглобиха шатра и градински люлки и 

направиха сензорна пътека, която ще се използва по време на 

терапиите в Центъра за социална рехабилитация и интегра-

ция.

„Отдадената, деликатна работа 

на “Сийдър” ми дава вяра, че 

обстоятелствата, в които децата 

от Кюстендил и Казанлък са родени 

няма да бъдат обстоятелствата, в 

които те прекарват живота си. Дава 

ми увереността, че има хора, които 

разбират отсъствието на справедливост, 

както и социалните фактори за това, и 

които са отдали кариерите си на това 

да го адресират. Поради личните си 

обстоятелства не работя на терен 

с професионалистите на “Сийдър” по 

детска грижа. Не лобирам и за промените 

в политиките за децата и младежите 

в нужда. Вярвам, обаче, че подкрепата 

на хората, които помагат най-много, 

е форма на подаване на ръка на децата 

и младежите в нужда. Надявам се, че 

подпомагайки “Сийдър” да публикува 

статиите си на английски, помагам за 

увеличаването на осведомеността за 

дейността, която фондацията извършва 

и за постигането на по-широка и по-силна 

международна подкрепа за работата 

є. Затова сърдечно препоръчвам 

доброволчество във фондация “Сийдър”. 

Да им помагаме да постигнат целите, 

означава да бъдем насреща за децата и 

младежите и да им дадем възможност 

да водят по-здрав, образован и щастлив 

живот.“

Андрей Кръшков 

доброволец
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Постигане 
на финансова 
стабилност

Приходна част Сума в лева %

Индивидуални дарения 358 403.61 24.1 %

Корпоративни дарения 213 968.46 14.4 %

Държавно финансиране 887 750.30 59.7 %

Материални дарения 23 813.50 1.6 %

Други приходи 1592.65 0.2 %

Общо приходи 1 485 528.52

Разходна част Сума в лева %

Програми 1 235 407.05 88.3 %

Фондонабиране 86 935.38 6.2 %

Административни разходи 73 116.52 5.3 %

Финансови загуби  2 475.79 0.2 %

Общо разходи 1,374,193.06

Благодарности на Сийдър 
Швейцария за осигуряването 
на средствата за покриване на 
административните разходи на 
фондацията.

“Устойчивото увеличаване на притока от средства от 

фондонабиране доведе до подобрени финансови резултати 

на фондацията. Съчетано с ефективното управление 

на програмните и оперативните разходи, това създаде 

здравословно финансово състояние с перспективи за по-

нататъшно подобрение.”

Димитър Русев,  

Финансов директор, Squircle Capital Bulgaria 

Член на Борда на директорите на фондация “Сийдър”
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Акценти

Празник с кауза
През изминалата година развихме инициативата Празник с 

кауза - възможност за индивидуални дарители да съчетаят 

свой хубав повод с подкрепа към добра кауза. Много хора пре-

гърнаха идеята и станаха посланици на нашата мисия. Наме-

рихме нови приятели.

“..В крайна сметка да даряваш щастие е най-хубавият егоизъм на 

света, защото ние хората се чувстваме щастливи, когато сме 

полезни.

Все пак доброто може и трябва да се практикува – тогава става 

навик на сърцето!“

Николай и Диана Георгиеви,  

Сватба с кауза

Маркетинг с кауза
Маркетингът с кауза става все по-популярен инструмент за 

набиране на средства. През 2018 г. имахме възможност да си 

сътрудничим с един от най-успешните български брандове 

- DRAG. Продадохме близо 400 велосипеда с кауза и установи-

хме добри партньорски отношения със социално отговорния 

бизнес в България.

Годишен благотворителен бал
В миналогодишния си отчет отбелязваме Благотворителен 

бал 2017 г. като най-успешния досега. Горди сме да споделим, 

че през 2018 г. надминахме тези резултати. Организирахме 

първия си тематичен бал (Once Upon a Time Charity Ball) и 

споделихме своята приказка с над 200 души. Заедно набрахме 

над 100 000 лева за каузата.

Приемственост
Изграждането на доверие е ключово в работа ни с нашите 

партньори. И през 2018 голяма част от дългогодишните ни 

приятели останаха до нас и ни подкрепиха в регулярни и нови 

инициативи. 
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Борд на 
директорите

Димитър Русев
Финансов директор,  

Squircle Capital Bulgaria

Николай Узунов
Юрист

Марк О‘Съливан
Изпълнителен директор, 

Сийдър Танзания

Джулия Ескдейл
Юрист

Филип Генов
Първи Вицепрезидент, 

Специални проекти, 

УниКредит Булбанкk

Наталия Кирилова-
Тодорова
Изпълнителен директор,  

Digital Marketing Group

Стюарт Байфийлд
Педагог, 

Международно училище 

на Цуг и Люцерн

Стиляна Канджева 
Консултант, BICA

Саша Безуханова 
Основател, MOVE.BG

Христо Христов 
Изпълнителен директор, 

Нетинфо

Елена Дилкова
Изпълнителен директор, 

Bulgaria Engineering

Дейвид Бътс 
Управляващ партньор, 

CMS Sofia

Консултативен 
борд
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Партньори Aeroact

AmDocs

America for Bulgaria Foundation

Amuse Bouche

AREA52

Basset Management

Beery.bg

Begach

BHP International

BICA International

Brick Cafe Bar & Dinner

British School of Sofia

Bulgaria Engineering

Bulgaria Mall

Bulgarian Consulting Group

Burgas Plaza Mall

Camino Band

Cards2Go

Cedar Switzerland

Children Survival Fund

Circus Balkanski

City Stage

Cleves

CMS Sofia

Coca-Cola Hellenic

Comitex

Concert Complex Bulgaria

DABOV Specialty Coffee

Dextrophobia Rooms

Diamond Ring

Digital Marketing Group

DRAG

Dundee Precious Metals

EO Dent

Georgievi Bros.

Glencore International

Grand Mall Varna

Heineken

Hilton Sofia

Hypnotic Trio

ICAP Bulgaria

iCARD

iGreet

Infinity Group

International House Sofia

International School of Zug and 
Luzern

Internations

Iprint

IWC Sofia

J Point

J.J. Murphy’s

JAFC Developments

Kino Arena

Kreston BulMar

Ladies’ Forum

Louis Dreyfus Company Services

LZ Yachting

Magic Outdoors

Mega Mall Sofia

Modica Artisan Chocolates

Mokuso Office Massage & Relax

MWAH

myhome.bg

NetInfo Company

Novatel

Orphan Sponsorship International

Park Hotel Kyustendil

Paysafe

Pernod Ricard

Platinum Health Club Sofia

Pravets Golf Club

Region Nine Housing Corporation

Salad Box

SAP Labs Bulgaria

Schneider Electric

SED Adventures

Sensory Labyrinth Theatre

Sircrow

Sofia International Film Festival

Sofia National Opera and Ballet

Sopharma Trading

Squircle Capital Bulgaria

Sugar & Spice, Sofia

Telus International

The Mall

Top Secret

Tropic Fire

Vassilev & Partners Law Firm

Whirlpool

Г-жа Череша

Летище София ЕАД

Магазини Дар от Боговете

Софийска Филхармония

Сфумато

ЧДГ „Веселите Камбанки“

Благодарим на 
всички индивидуални 
дарители, без чиято 
помощ нашата 
работа не би била 
възможна.
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