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За екипа на фондация „Сийдър“ 2021 беше поредна година, изпълнена с 
неизвестности и изпитания - за духа, за умението да бъдем гъвкави, 
търпеливи, неотклоними от поставените цели. Година, в която, след 
първоначалния хаос от появата на вируса Covid-19, светът постепен-
но установяваше един нов ритъм, а ние посрещахме нови предизвика-
телства и изкачвахме нови върхове.

В моменти на големи промени уязвимите групи са изправени пред още 
по-големи трудности и имат още по-голяма нужда от нашата под-
крепа. Ето защо през 2021 г. стремежът на нашия екип беше да въз-
становим сили от резките промени и да осигурим на децата и младе-
жите в нашите центрове възможност да се адаптират към новите 
условия и ритъм на работа в една по-спокойна и стабилна обстановка. 
Постарахме се да обърнем внимание на личната грижа, здравословни-
те навици, времето на открито. 

През годината сключихме нови петгодишни договори за управление 
на социалните услуги в град Кюстендил - семейни центрове за деца 
и възрастни с увреждания и дневен център за подкрепа на младежи с 
увреждания и техните семейства. Горди сме, че продължаваме да бъ-
дем водеща организация в резидентната грижа за хора с увреждания и 
участваме активно в порастването на децата в предразполагаща и 
здравословна среда.

Нестабилната политическа ситуация в страната остави на заден 
план темата за социалните услуги и грижата за децата и въпросът 
за разработването на подзаконови нормативни актове към Закона за 
социалните услуги остана отворен.

И през тази година отново се наложи да ограничим срещите с дарители 
и да предпочетем дистанционните инициативи и онлайн кампании 
за набиране на средства. Насочихме усилията си към дигиталната 
комуникация и оптимизиране на дарителските възможности чрез 
технологични решения. Обновихме логото си и се фокусирахме върху 
най-устойчивите си източници на средства в среда, лишена от личен 
контакт - регулярните дарителски програми и платформите за 
краудфъндинг. Отправяхме своите послания основно чрез социалните 
мрежи и електронните ни бюлетини.

Годината беше динамична, но и изпълнена с уроци. Научи ни да бъдем 
търпеливи и смирени, да се радваме на всички малки и по-големи  
победи. 

Заедно с вас - нашите партньори и приятели, променяме бъдещето  
на хората в неравностойно положение в България. Благодарим ви за 
подкрепата!

 Екипът на фондация „Сийдър“

Годината
накратко
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Нашата основна мисия
Да осигурим по-добра грижа за деца и възрастни 
в неравностойно положение и подкрепа за 
тяхното интегриране в общността, така че 
те да имат справедлив, пълноценен  
и достоен живот.

Акценти от 2021 г.

Спечелен конкурс  

за управление на пет социални услуги  

в гр. Кюстендил за следващите 5 години

Образование 

Петима младежи завършили средно образование  

и трима станали студенти

Трудова заетост 

Двама младежи, работещи на трудов договор 

Осиновяване 

Едно осиновено дете

Управление 

Нов член на Борда на директорите

Идентичност 

Ново лого на фондацията

Набиране на средства 

Четири дарителски кампании, четири събития,  

една нова програма за регулярно дарителство
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Социалните ни услуги 
през 2021 г.

Набиране на средства 

Четири дарителски кампании, четири събития,  

една нова програма за регулярно дарителство

Въпреки продължаващата епидемичната обстановка в страна-
та, през изминалата 2021 г. постигнахме сериозен напредък във 
физическото, интелектуално и психическо развитие на децата 
и младежите, за които се грижим в нашите семейни центрове. 
Основен приоритет през годината беше опазване на здравето им, 
но екипите на терен активно работиха за ангажирането и включ-
ването на всички тях в разнообразните дейности, планирани в 
терапевтичните програми и индивидуалните и групови занимания 
по интереси.

През септември 2021 г. спечелихме конкурс за управление на со-
циалните услуги в гр. Кюстендил и през следващите пет години 
ще продължим да управляваме семейните ни центрове „Сияние“, 
включващи 4 отделни къщи и център „Синева“ - за социална реха-
билитация и интеграция, съгласно договор между нас и Община 
Кюстендил.

Бяхме успешно лицензирани от Агенцията за качество на социал-
ните услуги за следните видове услуги:

Центрове за настаняване от семеен тип с лицензи за: „Резидент-
на грижа за деца в риск“; „Резидентна грижа за деца и младежи с 
увреждания“; „Резидентна грижа за пълнолетни лица“.

Център за социална рехабилитация и интеграция с лицензи за: 
„Подкрепа за придобиване на трудови умения, „Информиране и 
консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Терапия и 
рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“.

Казанлък

Семейният ни център за деца в риск предостави устойчива среда 
за развитие на младежите. Всички те посещаваха редовно училище 
и завършиха успешно учебната 2020/2021 г. Един от младежите ни 
се представи отлично в състезание „Най-добър техник в машино-
строенето“, организирано от гимназията, където учи. Той беше 
избран да участва в проект „Капково енергиен модел“ по програма 
„Еразъм+“, а през пролетта беше на двуседмично посещение в Герма-
ния на практическо обучение. През август друг от младежите, кой-
то учи в специалност „Фризьорство“, участва в проект по същата 
програма и посети Португалия. В рамките на две седмици, заедно с 
останалите избрани участници, той имаше възможността да по-
сети фабрики за боя за коса и да усвои нови техники за боядисване, 
да се запознае с връстници от други държави и да развие социални-
те и професионалните си умения. 
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Петима младежи отпразнуваха завършването на средното си обра-
зование с абитуриентски бал, който им донесе много емоции и на-
дежди за бъдещето. Последвалата ваканция беше активен период за 
тези, които се подготвяха да продължат образованието си, както и 
за останалите, които преминаваха през подготовка за напускане на 
семейния ни център. След упорита работа и активна подкрепа от 
наша страна трима от младежите бяха приети да продължат обра-
зованието си във висши учебни заведения – Технически университет 
филиал в гр. Пловдив, Тракийски университет в гр. Стара Загора и 
Духовната академия в гр. Пловдив. 

В менторската ни програма за младежи, които се подготвят за 
самостоятелен живот, бяха застъпени темите за професионал-
но ориентиране, планиране на бюджет, управление на свободното 
време и др. Завършилите средното си образование младежи, подкре-
пени от екипа ни на терен, напуснаха семейните центрове и поеха 
по своя житейски път. Част от напусналите услугата младежи 
продължават да получават нашата подкрепа по пътя на самостоя-
телността дистанционно, чрез менторство и насоки за справяне с 
професионални и лични въпроси.

Подкрепата за трудова заетост е една от основните ни задачи в 
грижата за порасналите деца. Бяха проведени занимания за запозна-
ване с начините за търсене на работа, подготовка на документи за 
кандидатстване, етикет на работното място и развитие на тру-
дови навици. През изминалата година двама от младежите работеха 
на трудов договор. А с наше съдействие един от най-упоритите ни 
младежи е включен в стипендиантска програма на ОМВ-България, по 
която вече работи почасово. 

Освен целенасочена подготовка и обучения, децата и младежите 
имаха възможност да се забавляват през годината. Те участваха 
в бодиарт работилницата „Живи картини от Долината”, част 
от празниците в Долината на тракийските царе. Чрез древните 
тракийски рисунки децата и младежите имаха възможността да 
усетят духа на древните траки. А през септември се насладиха на 
тридневен отдих на хижа „Диана“ на Бузлуджа, докосвайки се до при-
родата и чистия въздух. Двама от младежите бяха кръстени в храм 
„Успение Богородично“, гр. Казанлък. 

През март посрещнахме ново дете. Социалните ни терапевти рабо-
тиха усилено за неговата адаптация и бързото му приобщаване в 
семейния ни център. 

През изминалата година една от девойките откри своето ново се-
мейство. Тя бе осиновена и замина да живее при него в Америка.

През цялата година екипите ни на терен провеждаха активни зани-
мания с децата и младежите, чиято цел беше да развиват уменията 
им, фината моторика и концентрация. При много от тях се наблю-
дава придобиване на нови знания и усъвършенстване на старите – 
усвояване на нови срички и думи, подобряване на уменията за общу-
ване, за изрязване, подобряване на моториката и др. Всички деца, 
обхванати от образователната система, се включваха в занимания 
онлайн в зависимост от здравословното си състояние. Поставихме 
акцент върху физическите активности вътре и на открито – гим-
настика и редовни упражнения, скачане на батут, състезателни 
игри и др. Редовно бяха организирани заниманията по грънчарство, 
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плъстене на вълна, изработване на дребни сувенири и др. На база 
на индивидуалните нужди и планове на всяко дете предоставяхме 
регулярна кинезитерапия, трудова и арт терапия, музикотерапия, 
ритъм терапия и сензорна стимулация. 

Един от младежите завърши успешно средното си образование във 
вечерна форма на обучение. След завършен курс по готварство, той 
осъществи една своята дългогодишна мечта - да практикува науче-
ното в реалния живот, и започна работа на трудов договор. Подкре-
пяхме го през целия процес по обучение и назначаване на работа, а той 
се справя успешно, общува много добре с работодателя и колегите 
си, стреми се към усвояване на нови умения и е много отговорен.

Кюстендил

През 11 годишния период на управление на Центровете за настаня-
ване от семеен тип в град Кюстендил екипът ни показа устойчив 
модел за управление на този тип услуга, в която децата и младежи-
те с увреждания водят достоен живот и са социално активни. 

През 2021 г. наблюдавахме напредък в развитието на всеки един от 
младите хора в семейните ни центрове в гр. Кюстендил. Включи-
хме активно всички в ежедневните дейности в къщите и на двора. 
Младежите участваха в поддържане на дворното пространство и с 
желание се грижеха за цветята и плодните дръвчета там, както и 
за оранжерията и лехите с билки и подправки. С удоволствие отгле-
даха и прибраха реколтата от домати, краставици, зелен фасул и 
тиквички, грижеха се за животните, хранеха ги и почистваха редов-
но зоокъта. Ежедневно провеждахме трудотерапия и арттерапия 
в групи и индивидуално за изработване на различни декоративни 
предмети, работехме за развитие на фината моторика, сензорната 
интеграция, общуването в група и др. 

В условията на пандемия младите хора не посещаваха почасови ус-
луги в общността, но им предоставяхме образователна подкрепа в 
семейните центрове. Терапевтите ни се фокусираха върху подкрепа 
за повишаване на грамотността и социализацията им.  Клубовете 
по интереси бяха любими на повечето деца и младежи. Те се включва-
ха с голям интерес и с нетърпение очакваха времето за провеждане-
то им. През цялата година имахме занимания в следните тематични 
групи: Дамски клуб, Туризъм, Клуб по танци, Клуб по готварство и 
Библиотека на играчките.

През лятото организирахме почивка на планина и море – в Осоговска-
та планина и край Бургас. Летуванията заредиха младежите с много 
приятни емоции, обогатиха познанията им и допринесоха за тяхна-
та емоционална стабилност. 

Спазвайки всички противоепидемични мерки, екипът ни не допусна 
нито един от потребителите да се разболее от COVID-19. Макар че 
почти всички в екипа бяха ваксинирани, няколко пъти през годината 
имахме боледуващи колеги и се налагаше карантина на центровете. 
Въпреки това предоставянето на ежедневна грижа и подкрепа на 
младежите в семейните ни центрове продължи да се случва плавно и 
според планираните дейности. 
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Къщичка за птици, изработена  
от децата и поставена в един  
от дворовете в Казанлък

Стани с домашния любимец – заека Бети

Време за гимнастика с Петко
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Младежи от дневния център 
на посещение в градската библиотека

Гита играе 
с пластелин

Пролетно засаждане на цветя
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Работа с младежите с интелектуални  
затруднения и семействата им в Център за 
социална рехабилитация и интеграция

Разработените и въведени през годините терапии и рехабилитации в 
ЦСРИ се запазиха и през 2021 г., като адаптирахме някои от дейностите 
и методите заради извънредната ситуация. В резултат на ежеднев-
ната и интензивна работа с всички младежи изпълнихме повечето от 
заложените в индивидуалните им планове цели, свързани с функционал-
на и занимателна трудотерапия, арт терапия и образователни по-
требности.  

Младежите натрупаха опит в дистанционния модел на работа. През 
годината те усъвършенстваха работата с различни онлайн приложе-
ния като Вайбър и Месинджър, което ги направи гъвкави при боравене-
то с полезна информация, научи ги да снимат и изпращат задания през 
приложенията, както и да организират заниманията си със специали-
стите. Няколко младежи се включиха в проекти за временна трудова 
заетост, а други придобиха по още една допълнителна професионална 
квалификация по професия „Икономист“, „Офис-секретар“, „Работник в 
хранително-вкусовата промишленост“. Младежите участваха в редица 
обществени дейности, в градски празници, посетиха музеи, картинни 
галерии, библиотеки, ателие за занаяти и кафенета. През летния сезон 
те се включиха в четири планирани екскурзии, които разнообразиха 
ежедневието им и им донесоха много положителни емоции.

И през тази година продължи работата по проект „Красив двор и гра-
дина” с много арт и трудови дейности от функционалната трудоте-
рапия. Младежите се научиха да шпакловат и боядисват и изрисуваха 
стените в двора на услугата. Заложихме на пряката групова и инди-
видуална работа предимно в открити пространства. Но включихме и 
много нови занимания с демонстрация и научаване на нови арт техники 
като изработване на свещи, на декоративни сапуни, стрингарт, кар-
тини от прежда и апликации с природни материали. 

В клуб „Сцената е моя“ младежите участваха в заснемане на видео-ви-
зитка за град Кюстендил. Съчетахме опознаването на родния край с 
планирана екскурзия. Видео-визитката отрази природните и архите-
ктурни забележителности на града, а младежите се забавляваха много, 
докато участваха в проекта. Работихме целенасочено за ежеседмично 
включване на семействата на младежите съвместно с тях при вземане 
на решения, при изготвяне на индивидуалните план-цели, дейности, 
предпочитания и интереси. 

През различни периоди на годината се налагаше центърът да работи 
изцяло в електронна среда, с отдалечен достъп до потребителите и 
техните семейства чрез използване на различни приложения. На младе-
жите раздадохме материали за работа от вкъщи, като предвидихме 
подходящи и разнообразни дейности за изпълнение. Въпреки сложната 
епидемична обстановка, нито един младеж не се е отказал от ползва-
нето на центъра. Още един младеж от общността започна да посе-
щава центъра ни, а близките му споделиха, че вече виждат резултат 
от работата ни с него. Специалистите ни също станаха по-уверени 
и по-опитни в дистанционната форма на работа, което гарантира 
качествената подкрепа към потребителите и техните семейства. 
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Дана – занимание по арт терапия
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Дани

Илия плете одеало

Василка и Дана по време  
на „Дамски клуб“
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Мария очаква сглобяването  
на новия батут

Сензорна каравана 
в двора ни 

в Кюстендил

Младежите от Кюстендил 
на преход

→15



→16



→17



Екипите споделят

„Най-щастливото ми преживяване  
в професионален план беше тръгването на  
Мария* в първи клас. Тя очакваше този ден с голямо 
нетърпение и трепет. Също така нейната 
социализация извън къщата, подобряването  
на уменията ѝ за общуване.

Като най-трудно предизвикателство мога 
да посоча обстановката с Covid-19 – всички 
трудности, свързани с това да опазим живота  
и здравето на децата и целия ни екип, но въпреки 
това всички запазихме положителното си 
отношение и вярата си в доброто.“

— Ракие Крал  
социален терапевт,  
ЦНСТ 2, гр. Казанлък

* Името на детето е сменено, за да  
  гарантираме конфиденциалност.



Истории от  
нашата работа

Като за първи път

За Христо* 2021 г. беше година на новите начала. Имаше много „за 
първи път“ и всяко едно от преживяванията му даваше увереност, 
самочувствие, опит и го изпълваше с ново любопитство за са-
мостоятелния живот.

Завърши успешно средното си образование и за първи път пътува 
извън България. За първи път кандидатства и беше приет в универ-
ситет в съседен град. За първи път заживя сам. 

Колегите от семейния център на фондацията го подкрепяха във 
всяко от тези начинания, а с помощта на дарителя на Христо от 
програмата за регулярна подкрепа „Спонсорирай дете“ успяхме да 
осигурим участието му в обучителен обмен в Германия през април. 
Пътуването до Берлин, Дрезден и Лайпциг разшири кръгозора му, 
немската точност го впечатли, а придобитите знания за механи-
ката на немските автомобили го насочи към избора на инженерна 
специалност в университета. 

След вълнуващо празненство по случай завършване на средното 
образование, през лятото Христо се посвети на кандидатстудент-
ския процес и в резултат беше приет в избраната от него специал-
ност в Технически университет в  Пловдив. 

Успоредно с ученето, Христо започна почасова работа по стипен-
диантска програма, което ще му даде финансова стабилност и ще 
развие неговите работни умения. Съвсем скоро Христо ще поеме 
сам по своя път, а неговите успехи ще ни вдъхновяват да продължим 
да помагаме и да подкрепяме децата, които имат нужда от това.  

Свежи зеленчуци, ароматни билки,  
чист въздух

Тази година в нашите центрове съвсем естествено се оформи ком-
плекс от терапии - дейност, съчетаваща трудотерапията, сензор-
ната стимулация и работата в екип. Ограниченията, наложени от 
пандемичната обстановка, дадоха възможност да съсредоточим 
усилия в двора и по-точно - в градината, където намерихме приятни 
емоции и отгледахме органични домашни продукти.

Грижата по реколтата възпитава трудови навици, досегът с 
пръстта и растенията събужда сетивата и заземява, но най-голяма-
та награда за градинаря безспорно са удовлетворението и гордост-
та от свършената работа. Трудовият пазар в България все още е 
силно ограничен за хората с увреждания и предлага малко или никакви 
възможности. Затова през изминалата година нашите екипи прека-
раха дълги часове на открито и заедно с младежите създадоха вели-
колепни градини с тиквички, боб, ягоди, домати и билки.

* Името на детето е сменено, за да гарантираме конфиденциалност.
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Огромно е вълнението, с което посрещат и развеждат гости между 
лехите, смеейки се и сочейки с гордост все още зелените, но едрички 
домати. Цяло лято се радвахме на пресни салати и гозби с домашни 
продукти, а за идната година си поставяме още по-амбициозни цели 
и нямаме търпение да споделим за своите „зелени” успехи. 

Отвъд ограниченията 

Стефчо е на 24 години. Дружелюбен, отзивчив и усмихнат. Дойде в за-
щитеното ни жилище в град Казанлък след напускане на Дом за деца 
с умствена изостаналост, където живее до навършване на пълноле-
тие. Още в първите месеци на своя престой Стефчо прояви инте-
рес към приготвянето на храната в къщата и не след дълго започна 
да помага. 

Стефчо обича да бъде зает и има желание да учи нови неща. Бързо 
се научи да пише и чете, завърши гимназия и изкара няколко курса за 
допълнителна професионална квалификация - за масажист, стругар 
и строител. Участва и в доброволчески проект и помага на въз-
растни хора. Но най-много продължи да го влече кулинарията и един 
ден, късметът му се усмихна - предложиха му стаж във фирма за 
кетъринг. Стажът мина неусетно бързо, а той се справи отлично и 
стана любимец на персонала в малката семейна фирма. Щастието му 
беше огромно, когато, непосредствено след стажа, му предложиха и 
постоянна работа. Сега Стефчо има работа на трудов договор и ако 
му позволят, би работил и през уикендите. Колегите му го приемат 
като част от семейството и се вдъхновяват от неговия позити-
визъм и желание да се развива. А пък той не само иска да напредва в 
професията си, но и мечтае един ден да има семейство и дете, за 
което да се грижи и изучи. Когато му е трудно той не се предава, а 
продължава “смело напред, с високо вдигната глава”.

Стефчо е пример за това как човек, израснал в институция, стигма-
тизиран и отхвърлян, може да се интегрира в обществото и да има 
добър и достоен живот, ако му се даде възможност и сигурно прос-
транство да изследва потенциала си. Гордеем се с неговите пости-
жения и се надяваме и други младежи като него да получат шанс да 
сбъднат мечтите си.
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Обучения за екипите 
на терен

За нас е важно да повишаваме квалификацията  на 
специалистите в нашите центрове. Ето защо през 2021 
г. включихме част от тях в семинари и обучения, които 
да им помогнат в ежедневната работа.  
 
Ето някои от по-значимите обучения през годината:

„Управление на случай 
в социалните услуги за 
деца и пълнолетни лица. 
Практическа работа по 
администриране на основни 
документи”, Обучител: 
„Тренинг фактори“;

„Превенция на насилието 
в социалните услуги. 
Упражняване на насилие 
от страна на персонала 
към потребителите на 
СУ. Методи за справяне.“, 
организатор Национален 
алианс за социална 
отговорност;

„Модел за развитие на 
трудови умения на хора с 
интелектуални затруднения”; 

„Терапия в социалната 
услуга. Трудотерапия, арт 
терапия, музикотертапия, 
психотерапия“, предоставено 
от „Тренинг фактори“;

„Първа долекарска помощ  
на работното място“,  
Обучител: БЧК.
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Дарителски кампании  
и събития

Дарителската среда в България е много динамична през последните 
няколко години. Наблюдава се засилен интерес към доброволчество, 
каузи и граждански организации, а корпоративните политики за 
социална отговорност и в частност, ангажираността на служите-
лите, заемат все по-важна позиция сред приоритетите на голе-
мите компании. Организации като Bcause и Волонтайм помагат на 
каузите да станат по-разпознаваеми и достъпни, свързват частния 
сектор с неправителствените организации и развиват добри прак-
тики като дарителство по ведомост и краудфъндинг.  

Към нас все по-често се обръщат корпоративни комитети за соци-
ална отговорност със заявка за събития или преживявания с доба-
вена стойност. През изминалата година си партнирахме с различни 
компании, които искаха да обвържат тиймбилдинг инициативите 
си с нашата работа и подкрепата, която осигуряваме за деца и 
младежи от уязвими групи. Реализирахме 2 инициативи с включване 
на служители от различни компании (Legion Run, Atos corporate online 
quiz), които ни дадоха възможност да привлечем нови дарители и 
последователи.

Работихме за увеличаване на регулярните си дарители като раз-
работихме нови възможности за ежемесечна подкрепа, свързани с 
програмите ни за здравна грижа (Програма „Подари ми грижа“). 

Реализирахме няколко дарителски кампании онлайн (Платформа-
та.бг) и различни инициативи за маркетинг с кауза (Dabov Specialty 
Coffee, Salad box, Pizza Lab).

Ето и някои акценти от активностите ни за набиране на средства:

Хайдеееее! За децатаааа!  
Спортно събитие Legion Run

Едно от най-емоционалните и изпълнени с адреналин дарителски 
събития през 2021 г. беше благотворителното участие на известни 
личности и служители на компании в поредното издание на формата 
Legion Run. Страх, вълнение, пот и кал отлично се съчетаха с усилие-
то ни да бъдем ментори и да дадем добър пример на децата, за кои-
то се грижим за това как се преодоляват трудности, как се работи 
в екип и кои са най-ценните качества, които изграждат независими, 
успешни и щастливи личности. Инициативата ни срещна с нови 
партньори, а ентусиазмът на популярните личности - актьорите 
Александър Алексиев (цитиран в заглавието), Стоян Дойчев, Яна 
Маринова и гимнастичката Християна Тодорова, които предвождаха 
специалния Легион на „Сийдър“ беше заразителен както за участни-
ците по трасето, така и за нашия екип, който си постави за цел да 
не остане само зрител през идната година.
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Кампания „Готви с мен“

„Готви с мен“ е инициатива, която осигурява средства за една от 
най-вкусните ни терапевтични програми, а именно - кулинарните 
работилници за младежи с увреждания. Всяка година нашите специа-
листи на терен подготвят редица готварски занимания, в които 
запознават младежите с различни продукти и техники за пригот-
вяне на някои ястия. Трудно успяваме да запечатаме постигнатите 
резултати, тъй като не остават за дълго, но с гордост ще споде-
лим, че в един от центровете ни в Кюстендил живее изкусен пекар, 
който винаги се грижи да посрещнем гости с прясно омесен хляб, а 
пък друг наш младеж строго следи за разнообразието в ежедневното 
меню. 

Кампания  
„Супергеройско предизвикателство“

Супергеройското предизвикателство не е ново за нас. Неговото 
начало датира от 2015 г., когато екипът ни изкачва българския пла-
нински първенец Мусала, облечен в супергеройски костюми в знак на 
благодарност към своите дарители. През 2021 г. ние атакувахме друг 
голям български връх – Ботев. И този път бяхме с костюми, но не на 
известни супергерои, а костюми, които изразяват нашите лични су-
пер качества - жизнерадост, креативност, топлота, съобразител-
ност. Искахме да покажем своята благодарност към героите, които 
отглеждат и се грижат за децата и младежите в центровете на 
фондацията, а и да съберем средства за ежегодните летувания на 
море и планина. Разбрахме, че пътят нагоре е дълъг и понякога има 
нужда от осигурително въже, но с търпение и задружна работа, все-
ки връх е достижим. А събраните средства осигуриха летен лагер за 
15 младежи от центровете ни в Кюстендил.  

Годишен благотворителен бал

Макар и в много малък формат все пак успяхме да реализираме го-
дишното си събитие за набиране на средства в хибридна среда и да 
обезпечим терапии и други активности за нашите деца и младежи. 
Организацията беше изпълнена с неизвестни и до последния момент 
не знаехме какво да очакваме. Въпреки несигурността все пак успях-
ме да се срещнем с някои от нашите дългогодишни дарители на 
живо, запознахме се с някои нови компании, порадвахме се на щастли-
ви развръзки и успехи за нашите младежи и послушахме хубава музика. 

Въведохме нов механизъм за набиране на средства - тих търг, благо-
дарение на който, посредством фотографии на успешни български 
артисти, успяхме да споделим истории от ежедневието на нашите 
деца и екипи.

Благодарни сме на компаниите и организациите, които за поредна 
година застанаха зад нашето събитие и правят възможна устойчи-
вата грижа за хората в неравностойно положение.
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Продукти с кауза

Продуктите с кауза са популярна практика на много граждански 
организации и добър начин да направиш мисията си видима за по-ши-
рока публика. През 2021 г. с помощта на един от нашите дизайне-
ри партньори – Карина Талпова, предложихме няколко нови модела 
платнена торбичка и бутилка за вода от тритан, с които отправя-
ме послание и споделяме своето виждане за детското щастие и за 
грижата към уязвимите и изобщо.
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Организационно развитие 

Нов член на борда  
на директорите

Приветствахме нов и много 
мотивиран член към нашата общност 
и Борд на директорите. Триша Куин е 
специалист в образователната сфера 
с дългогодишен опит в България и 
чужбина. Желаем ѝ много вдъхновение и 
удовлетворение в работата ѝ с нас и 
нашите деца и младежи.

Благодарим от сърце

 
Огромно благодаря за Марк О‘Съливан – създател и 
дългогодишен партньор на фондацията. Марк на-
пусна Борда на директорите през 2021 година след 
15 години отдаденост на каузата в България. При-
знателността ни е безкрайна – за делото, за измина-
тия заедно път, за вдъхновението.

Пожелаваме късмет на Марк и неговото прекрасно 
семейство и се надяваме скоро да го видим отново 
у нас.

С много обич,

Екипът на „Сийдър“ 
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Приходи

Държавно финансиране 1468500.00

Индивидуални дарения 273847.45

Корпоративни дарения 245291.04

Стопанска дейност 1000.00

Материални дарения 15646.54

Финансови приходи  
(положителни курсови разлики при валутни операции )

29.98

Общо приходи 2004315.01

Разходи

Фондонабиране 146134.45

Програми 1768159.60

Административни разходи 67518.97

Финансови разходи 3933.57

Общо разходи 1985746.59

Финансов отчет

Лева

Лева
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Споделено от нашите  
партньори и приятели

Защо подкрепяте работата ни?

„Защото, да помогна дори 

малко на хората, за които 

се грижи „Сийдър“, ме кара 

да се чувствам щастлив.“ 

— Николай Баронов,  

     Mad Stream Team 

„Мотивацията ни да подкрепяме каузите 

на фондация „Сийдър“ стъпва на дълбокото 

ни убеждение, че на всеки трябва да се 

даде равен шанс в живота и основен 

цивилизационен признак за дадено общество 

е волята на тези в по-силна позиция, да 

подкрепят тези в по-слаба такава.

Също така, вярваме, че не е нужно човек 

да притежава определен социален или 

икономически статус, за да извършва 

благотворителност и независимо какви 

проблеми съпътстват битието ни, това не 

би трябвало да ни лишава от способността 

да наблюдаваме света около нас, да му се 

наслаждаваме с неугасващото желание да 

го правим и малко по-добър, да се развиваме, 

давайки шанс и на хората около нас да 

израснат и да не оставаме слепи за болката 

и несгодите на другите около нас.“

— Мартин Ряшев,  
    DA architects 

„Помагам на фондация 

„Сийдър“ от няколко години. 

Смятам, че фондацията 

има много смислена кауза и 

професионален млад екип. Бих 

призовал повече хора с добро 

сърце и възможности да се 

присъединят към проекта 

и да подкрепят децата в 

нужда.“

— Иво Прокопиев,  

     Alfa Finance, Economedia
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Благодарим на всички корпоративни  
и индивидуални дарители, без чиято помощ  
нашата работа не би била възможна!

Партньори

Българо-швейцарска търговска камарa
Бутикова винарна „Братя Георгиеви“
Гранд Мол Варна
Дар от Боговете
ДГ „Веселите камбанки“
Летище София АД
Мега Мол София
Фондация „Америка за България“ 
Фондация „Комунитас“
Хотел „Гела“
Хотел „Хилтън“ София
AG Capital
Amuse Bouche
Atos
Basset Management
BICA International
BILET BG
Bulgaria Mall 
Bulgarian Consulting Group
Burgas Plaza 
Chaos
CMS Sofia
DA Architects
DABOV Specialty Coffee
Diamond Ring
Digital Marketing Group
Dundee Precious Metals
Economedia
Egosi Consulting
Gelato & Latte
Glencore International
Heineken
Infoleven

International School of Zug and Luzern
Isobar
J&K Foundation
JCDecaux Image
J.J. Murphy’s
KDT Capital
Legion Run
Magic Outdoor
Modica Artisan Chocolates
New Boyana Film
Ocado
Orphan Sponsorship International
Оzone.bg
Paradise Center
Pernod Ricard
Photosynthesis 
Pizza Lab
Region Nine Housing Corporation
Salad Box
Schneider Electric
Serdika Center
Sircrow
Squircle Capital Bulgaria
Smule
Sofia Summer Fest
Smailka Photography
SPARK
Vassilev & Partners Law Firm
Wooden Spoon
Yoga Vibe
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Борд на директорите, 
консултативен борд

Борд на директорите

Кристофър Ескдейл 
Председател на Борда на директорите
Директор в минния бранш 
(пенсиониран)
 
Димитър Русев
Директор, 
Squircle Capital Bulgaria
 
Наталия Кирилова-Тодорова
Изпълнителен директор, 
Digital Marketing Group
 
Николай Узунов
Адвокат

Стюарт Байфийлд
Педагог, 
Международно училище на Цуг и Люцерн

Триша Куин
Учител, 
Англо-американско училище в София

Филип Генов
Основател и изпълнителен директор, 
F27
 
 

Консултативен борд

Дейвид Бътс
Юрист
 
Елена Дилкова
Изпълнителен директор, 
Bulgaria Engineering
 
Константин Василев
Основател и управляващ съдружник, 
Адвокатско дружество „Василев и партньори”
 
Стефан Вартоломеев
Управител, 
Dev Craft
 
Стиляна Канджева
Консултант, 
BICA
 
Христо Христов
Собственик, 
HR Capital и Член на УС на IAB България
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Как да даря?

Дизайн  
Георги Шаров 
Печат 
iPrint

Снимки  
собствен принос,  
Петя Емилова@ 
Смайлка Фотографи

Фондация „Сийдър“ 
София

2022

Станете месечен дарител в програмата „Подари ми грижа“ 
като се свържете с нас, разкажете на приятели и колеги за 
работата ни или ни подкрепете като направите дарение по 
банков път: 

Фондация „Сийдър“  
Уникредит Булбанк  
BIC: UNCRBGSF  
IBAN: BG05 UNCR 7000 1520 3427 69 (сметка в BGN) 
IBAN: BG29 UNCR 7000 1520 3427 25 (сметка в EUR)
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