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Скъпи приятели,
През 2016 г. фондация „Сийдър“ навлезе в
нов етап на развитие, който следва стратегия
за период от 5 години, създадена от екипа
и Борда на директорите на фондацията.
Нашите усилия през годината бяха изцяло в
синхрон с поставените стратегически цели
за провокиране на положителна промяна
в политиките и обществените нагласи, за
осигуряване на по-голяма самостоятелност
на нашите деца и младежи и за подготовката
им за семейна среда, за изграждане на силна
организационна култура и за постигане на
финансова стабилност. И както ще видите от
отчета, успехите не закъсняха.
Безспорно нашият най-голям успех е промяната в живота на близо 100 деца и младежи, за които
екипът на фондация „Сийдър“ полага ежедневни грижи в Кюстендил и Казанлък. Промяната през
2016 г. открихме в усмивката на момче на 14 години, което за пръв път се срещна с идола си и
заедно правиха бийтбокс пред публика от 250 човека, в споделянето на брат и сестра за това
колко са обичани в новото си семейство в САЩ или във вълнението на 8 младежи с интелектуални
затруднения, които доскоро бяха напълно изолирани в затворени институции, а само след няколко
месеца им предстои пътуване до Италия...
Искаме да виждаме такава промяна във всички деца и младежи, които имат нужда от нея в цялата
страна. И затова споделяме опит, правим обучения и се застъпваме за правата на децата и хората
с увреждания на национално ниво. През 2016 г. обучихме над 250 професионалисти в социалната
сфера, а благодарение на застъпническите си действия, успяхме да предотвратим преместването
на близо 1500 деца и младежи с увреждания от центровете от семеен тип, в които живеят, към
непознати за тях места.
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Промяната е възможна, защото сме силен екип от 90 човека на терен и 5 в централния офис
и защото не сме сами. Щастлива съм, че дългосрочните ни партньорства с корпоративни и
индивидуални дарители, доброволци, неправителствени организации и местни и национални
власти продължиха. Същевременно, през 2016 г. успяхме да привлечем и много нови партньори
към каузата си, включително чрез създаването на Консултативен борд, провеждането на успешна
кампания на местно ниво в гр. Казанлък и членството ни в различни бизнес организации. Вярвам,
че това ще доведе до устойчиви резултати от работата ни в подкрепа на деца и младежи в
неравностойно положение.
Благодаря на целия екип на фондация “Сийдър” и на всички, които ни подкрепяте ежедневно.
Нека продължим заедно да променяме животи!!

Александрина Димитрова

250+

1500+

4.3%

Изпълнителен директор
на Фондация “Сийдър”
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Провокиране на положителна промяна в политиките
в социалната сфера и нагласите в обществото.

Промяната на обществените нагласи е тясно свързана
с активна комуникация и заемане на позиции.

Застъпничеството е важен компонент за успешното включване на децата и хората с увреждания в
обществото, както и за повишаване на информираността за техните проблеми. 
Дългосрочната промяна на обществените нагласи е ключова в процеса по деинституционализация и е обвързана с държавните политики. Затова и тя е важна част от работата ни.

През 2016 година извървяхме следните важни стъпки по отношение на политиките:
Разработихме и въведохме система за измерване на качеството на
живот в социалните услуги, базираща се на добрия опит, почерпен
от Исландия;
Бяхме избрани от неправителствения сектор за съ-председател на
Постоянната Експертна група по деинституционализация заедно с
Държавната агенция за закрила на детето. Групата подготви процеса
по приемане на нов План за действие към Националната стратегия
за деинституционализация на децата в Република България за
периода 2016-2020 година;
Проведохме обучение на 100 професионалисти в социалната
сфера в Латвия относно нашия опит в деинституционализацията и
оценката на развитието на децата в институции;
Проведохме успешна застъпническа кампания за спиране на
действието на спорни нови текстове в Правилника за прилагането
на Закона за социално подпомагане. С това подпомогнахме близо
1500 деца и младежи с увреждания, които бяха поставени в риск от
премествания от центровете, в които живеят.
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През 2016 година ние:
Бяхме автор на частта, касаеща деинституционализацията, в доклада на Национална мрежа
за децата „Бележник 2015 г.“ и я представихме пред
националните власти и широката общественост;

Проведохме първата си кампания на местно ниво – в
Казанлък с цел повишаване на видимостта и приемането
на децата и младежите, настанени в центровете ни там,
набиране на средства за дейността ни и създаване на
трайни партньорства на местно ниво;

Активно развивахме комуникациите и ясно заемахме
публична позиция по ключови за дейността ни теми като
здравето и правата на хората с увреждания, правата
на детето, процесите по деинституционализация,
лидерството, корпоративната социална отговорност.
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Осигуряване на
възможности за по-голяма
самостоятелност на
младежите, които
подкрепяме.

Ключовите резултати за
тази фундаментална за
нас дейност през 2016 г. са
ежедневните постижения
на децата и младежите ни.
Сензорната стимулация ни помага да
работим за сензорна интеграция.

В центровете ни от семеен тип и защитеното
ни жилище в Кюстендил и Казанлък 24-часова
грижа получават близо 70 деца и младежи,
за които неуморно работим да станат посамостоятелни.
Фондация „Сийдър“ управлява и Център за
социална рехабилитация и интеграция в гр.
Кюстендил. През 2016 г. Центърът предлага
ежедневни почасови специализирани услуги
за 35 младежи с увреждания и техните
семейства.

В нашите центрове работят следните
специалисти:

СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ
СОЦИАЛНИ ТЕРАПЕВТИ
ТРУДОТЕРАПЕВТИ
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИ
ЛОГОПЕД
ТРУДОВ КОУЧ
АРТ ТЕРАПЕВТ
ПСИХОЛОГ

Проведохме редица специализирани обучения на екипите на фондацията в социалните
услуги, включващи „справяне с трудно
поведение и кризисни ситуации“, „библиотека
на играчките – метод на работа за развиване на
умения“, нови методи на арт терапия, работа със
семейства на младежи с увреждания, групова
работа, сензорна интеграция и други;
Обсъждахме случаи на младежи, които
подкрепяме, заедно с външни консултанти (т.нар.
супервизори) с цел осигуряване на качествена
подкрепа;
3 от децата в центровете ни взеха участие в
менторска програма ABLE Mentor в Казанлък,
където в продължение на 3 месеца развиваха и
осъществиха проекти с ментори;
1 от децата в центровете ни завърши курс
по фризьорство и вече е сертифицирана да
упражнява тази професия, а 1 от младежите ни с
увреждания завърши курс по строителство;
1 дете беше прието в музикалното училище
в Широка Лъка, 4 – в училище по туризъм и
мениджмънт, 1 – в транспортно училище в
София;
Сключихме партньорство по проект “Да
напуснеш гнездото“, чиято цел е развиване
на умения за самостоятелност на младежи с
увреждания от социалните услуги на “Сийдър”
и на партньорски организации от Италия и
Франция. Проектът е възможност за нашите
младежи за първи път да напуснат границите на
страната, да се запознаят със свои връстници от
други държави и да разширят кръгозора си;
Осигурихме частни уроци на 3 от децата с цел
повишаване на успеха им в училище.

Обичайно сензорната интеграция започва още в
най-ранна детска възраст, когато си бебе и до теб
има някой , който ти помага да изследваш света.
При децата, за които се грижим случаят не е такъв.
По–голямата част от нашите деца и младежи са с
нарушение на сензорно интегративната функция
и имат трудност да интегрират определена
информация, която идва от основните сензорни
системи – зрителна, слухова, обонятелна, вкусова,
за болка, двигателна. Всичко това се отразява
на двигателните умения, възможността за
концентрация и поведението.
Нарушенията
на
сетивната
обработка
и нарушенията на моторното планиране
възпрепятстват ежедневието. Чрез сензорна
стимулация ние предоставяме възможност за
сензорни преживявания, а именно - движение,
допир, зрение, възприемане на тялото, вкус,
слух, което дава възможност да се направи
връзка с наличната вече информация, памет и
знания и организмът да реагира адекватно на
многобройните стимули от заобикалящата среда.

Супервизия
Супервизията представлява регулярни срещи на
екипите, в които се обсъжда работата с децата и
младежите и други професионални нужди, като
фокусът е върху развитие на екипа и отделните
специалисти в него. Основната цел е да се повиши
разбирането, приемането и компетентността на
екипа. Супервизията помага на специалистите да
се учат от своя опит, да развиват уменията си и да
повишават качеството на работата си.
Фондация „Сийдър” работи с едни от най - високо
квалифицираните супервизори с много опит в
социалната система.

СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ

6

7

Грижата в семейна или близка до семейната среда е
ключова в развитието на всяко дете, но драстично може
да промени нивото на самостоятелност при децата с
увреждания.
Такъв е случаят на Г.

Подготовка на децата от
центровете ни от семеен
тип за семейство
Децата и младежите са изведени от институции
или са настанени при нас по спешност, а ние
се стремим да им осигурим възможно найблизка до семейната среда. Същевременно,
знаем, че естествената среда за израстването
и благосъстоянието на децата е семейството.
Затова търсим възможности да поддържаме
контактите на децата и младежите в нашите
центрове с техните семейства или близки, както
и да подпомагаме прехода им към семейна
среда. Това е свързано с изграждане на умения
за самостоятелност и грижа за себе си. Затова и
всички деца и младежи в центровете от семеен
тип и защитеното жилище, които поддържаме
получават качествена 24 часова грижа,
адаптирана към индивидуалните им нужди.

Тези нужди варират според възрастта,
физическото и
 емоционалното състояние,
събитията в живота 
(например предстоящо
осиновяване), образователни 
потребности и
други.

Ключови резултати през 2016 г:
5 % от децата и младежите от къщите ни от семеен тип вече имат семейство;
3 деца бяха осиновени в САЩ;
Започна процедура по осиновяване на още 3 деца в САЩ;
Започна подготовка за преход в приемно семейство на 2 деца.

Изведохме я от институцията на 5 години.
Не можеше да говори, нито да ходи- пълзеше
по пода. Година по-късно в нашия център каза
първите си думи, тъй като екипът ни активно
общуваше с нея и я учеше да произнася отделни
думи и да съставя изречения. Те я извеждаха
навън, където тя започна да създава приятелства
с други деца и да общува активно за първи път
в живота си! Осигурихме й детска инвалидна
количка и тя започна да се движи сама. От края
на 2016, вече на 6 години, е осиновена - има
семейство, ходи на детска градина и на плуване.
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КОНСУЛТАТИВЕН БОРД
НА ФОНДАЦИЯ “СИЙДЪР”

Изграждане на силна организационна култура
В края на 2015 г., като част от подготовката за изготвянето на 5-годишна стратегия, направихме
допитване до целия екип на “Сийдър” и на външни заинтересовани страни относно силните и
слабите страни на организацията. Открихме, че имиджът на “Сийдър” е на пионер в сферата, чиято
дейност “задава тон” на политики и практики на национално ниво. Същевременно липсваше
единно разбиране за идентичността на организацията и усещане за принадлежност към нея.
Поради това, фондация “Сийдър” се ангажира през следващите 5 години да работи целеустремено
към изграждането и развиването на организационна култура и да инвестира в екипа си в София,
Кюстендил и Казанлък.

Ключови резултати през 2016г.
Текучеството беше намалено от 30 % през 2015 г. на 15 % през 2016 г;
Въведохме съвременни бизнес модели в управлението на екипа и
подобряването на вътрешните комуникации, включително дигитални
инструменти;
Наехме Програмен мениджър, която управлява социалните услуги на
организационно ниво и това допринесе за тяхното по-структурирано и
качествено функциониране;
Проведохме екипен коучинг на всички екипи на фондацията заедно с
външен консултант;
Формулирахме наново ценностите и мисията си;
Осъществихме обмен на опит между екипите ни в Кюстендил и Казанлък;
Участвахме като лектор във форум за лидерство и управление на екипи;
Заехме публична позиция по отношение на нови видове лидерство и
предизвикателствата пред управлението в неправителствения сектор;
Стартирахме проект по програма Еразъм + за приемане на стажанти от
Германия в нашите социални услуги;
Създадохме консултативен борд и поканихме за членове успешни
и популярни личности, утвърдени в сферите си на дейност като наши
съветници и посланици на каузата ни.
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Постигане на финансова стабилност

Индивидуални дарения

Финансовата стабилност е показател за устойчивост и основен приоритет на всяка организация,
осигуряващ функционирането й. За „Сийдър“, обаче, финансовата стабилност е жизнен и
фундаментален източник на качествена грижа и двигател за развитие на дейността ни.

През 2016 г. наблюдаваме ръст на индивидуалните дарения, което е показател за растеж на
доверието към ф
 ондацията и ангажиране на широк кръг лица към каузата.

През 2016 г. успяхме да диверсифициране и балансираме източниците си на финансиране.

62.7%1

14,9%

9,4%

12,6%

0,5%

Проекти
Проектното финансиране е добър начин за реализирането на конкретни дейности в нашата
работа. През 2
 016 реализирахме 2 проекта – „Заедно за промяна: Застъпничество за покачествен живот в социалните у
 слуги“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и „Повишаване на професионализма на заетите в социалните
услуги и подобряване на екипността между тях и хората, които подкрепят“, финансиран от Фонд
„Социална закрила“.
Прозрачността е наша ценност, защото ние сме изключително взискателни към източниците си
на финансиране. Изграждаме партньорства с индивидуални и корпоративни дарители с доказано
висок и
 нтегритет и споделящи ценностите на фондацията.

важни моменти с партньорите ни през 2016
Български форум на бизнес лидерите
89,4%

6,0%

4,3%

0,2%

През изминалата година „Сийдър“ се присъедини към Българския
форум на бизнес лидерите. Приемаме участието си в този форум
като естествена среда, в която лидерите в бизнеса и лидерите в
неправителствания сектор могат да взаимодействат и заедно да
реализират социално отговорни каузи и проекти, които са от полза
едновременно за бизнеса и обществото. Участието в ББЛФ е свързано
и с практиката на „Сийдър“ да прилага съвременни и иновативни бизнес
модели в работата си.

ICAP Group

Разликата между приходите и разходите е покрита от спестявания от предишни години.

Държавно финансиране

ICAP Group e една от най-успешните регионални групи, занимаващи се с бизнес услуги в Югоизточна Европа. Партньорството
ни е основано на възможността за увеличаване и ускоряване на
общуването между бизнеса и неправителствения сектор. Като част
от партньорството, в края на 2016 г., фондация „Сийдър“ връчи част от
наградите TRUE LEADERS на успешни и социално отговорни компании.

Вече години наред държавната субсидия е ключова за покриването на базовите ни нужди, за да
осигурим стабилна основа за надграждане качеството на грижата за децата и младежите.

Корпоративни дарения
Отчитаме този стълб на финансова стабилност като особено важен. През 2016 разширихме кръга
от к орпоративните си партньори, защото вярваме, че въвличането на частния сектор е ключов за
постигане на позитивна социална промяна. Затова и целите ни за 2017 включват създаване на
дългосрочни партньорства.
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Германо-Българска
индустриално-търговска камара (ГБИТК)
ГБИТК е първият и основен партньор на представителите на
германската икономика в България. През 2016 г. ГБИТК подкрепи
„Сийдър“ с част от средства, събрани на 17-ия Бал на Германската
икономика, които фондацията инвестира в ежедневните трудови и арт
занимания на децата и младежите в гр. Кюстендил.
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събития и кампании

Борд на директорите на
фондация “Сийдър”

„И аз съм дете от твоя град“
Много успешна беше кампанията ни „И аз съм дете от твоя
град“, проведена в гр. Казанлък в партньорство с община
Казанлък, Казанлъшката Търговско-Промишлена палата
и Ротари Казанлък. Кампанията имаше за цел да набере
средства в подкрепа на децата и младежите, живеещи в
къщите от семеен тип в града, както и да призове местната
общност да ги приеме, приобщи и да подкрепи развитието
им. Кампанията получи широк обществен отзвук в града
и приключи с благотворителен бал. Набрахме 19 000 лева,
които изцяло инвестирахме в местните услуги.

Годишен благотворителен бал

Пъб куизове

Най-голямото ни фондонабирателно събитие за 2016
беше Годишният благотворителен бал на фондацията.
За първи път Годишният бал имаше свой патрон в
лицето на олимпийския шампион по гребане Румяна
Нейкова, а други популярни лица се присъединиха в
подкрепа на каузата ни. До нас застанаха актрисите Яна
Маринова, Радина Думанян и Яна Титова, както и Пейо
Филипов и музикантите от Камино бенд. Както всяка
година, сред гостите на събитието бяха деца и младежи
в неравностойно положение, както и част от екипа
социални работници на фондацията. Събитието успя да
набере близо 60 000 лева.

През 2016 продължихме традицията с пъб куизовете,
които бяха много успешни и забавни!
Успяхме да наберем близо 10 000 лева.

Браян Търнър
Вицепрезидент, Resolute
Asset Management

Марк О’Съливан
Изпълнителен директор,
Сийдър Танзания

Димитър Русев
Финансов директор,
Infinity Group

Джулия Ексдейл
Юрист

Някои от събитията на наши партньори в подкрепа на каузата ни:
Около света за един ден

Ръгби турнир

Филип Генов,
Първи Вицепрезидент,
Специални проекти,
УниКредит Булбанк
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Наталия КириловаТодорова - Изпълнителен
директор,
Digital Marketing Group

Стюарт Байфийлд
Педагог,
Международно училище на
Цуг и Луцерн
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Ако желаете да сте информирани за предстоящите ни дейности и събитията през 2017,
можете да се абонирате за бюлетина ни и да ни следите в социалните мрежи.
http://www.cedarfoundation.org/
https://www.facebook.com/CedarBulgaria/
https://twitter.com/CedarBulgaria
https://www.linkedin.com/company-beta/15200462/

Настоящият доклад е изготвен с подкрепата на CSR Bulgaria и Digimark
Използвани са безплатни графични ресурси от www.freepik.com
Графично оформление и дизайн: Анастасия Велева

