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Отвъд ограниченията: Как фондация „Сийдър“ овластява 

млади хора с увреждания в България 

Децата с увреждания, отглеждани в институционална среда, често носят стигмата 

на „неспособни“. В навечерието на Конференцията по случай Европейския ден на 

хората с увреждания, фондация „Сийдър“ доказва, че с правилната подкрепа, те 

порастват и стават пълноценни възрастни. 
 

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, основана през 

2005 г. Мисията на организацията е да се грижи и да подкрепя деца и възрастни в 

неравностойно положение, така че те да бъдат успешно интегрирани в общността, да 

могат да разкрият напълно своя потенциал и да водят справедлив и пълноценен живот. 

Фондацията предоставя социални услуги и се застъпва за защита правата на уязвимите 

деца и възрастни. „Сийдър“ е член на Eurochild от над 10 години и е допринесла за 

усилията на мрежата в сферата на деинституционализацията и развитието на 

качествена алтернативна грижа за деца.  

Към момента фондация „Сийдър“ управлява осем центрове за настаняване от 

семеен тип и един център за социална рехабилитация и интеграция в два български града 

(Кюстендил и Казанлък). Социалните услуги предоставят 24-часова грижа и 

специализирана подкрепа на деца, лишени от родителска грижа и на млади хора с 

увреждания. Фондацията предлага и специализирани терапии и консултиране на 

семейства на млади хора с увреждания. Организацията има ключова роля в реформата 

за деинституционализация в България и е добре позната сред всички заинтересовани 

страни в социалната сфера в страната. „Сийдър“ споделя опита си в процеса на 

деинституционализация, закриването на специализирани институции и развитието на 

качествени алтернативи с колеги от България и чужбина. 

Стефчо е един от хилядите хора с увреждания в България, които са прекарали 

детството си в институция. Там той е 

отглеждан по начин, който да го направи 

завинаги зависим от социалната 

система. На прага на зрелостта, Стефчо е 

настанен в една от къщите на „Сийдър“, 

където с помощта на екипа бързо се 

научава да чете и пише, завършва 

гимназия и няколко квалификационни 

курса. В крайна сметка получава стаж в 

кетъринг компания и веднага след 

завършването му му предлагат 
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постоянна работа. Сега Стефчо работи на трудов договор и колегите му го уважават и се 

вдъхновяват от неговия позитивизъм и от желанието му да се развива. Не само че става 

все по-добър в работата си, но и мечтае да има семейство и дете. Стефчо е пример за това 

как човек, израснал в институция, стигматизиран и отхвърлян, може да води достоен 

живот, ако му се даде възможност и сигурна среда да изследва потенциала си. 

Ако искате да научите повече за историята на Стефчо и за работата на фондация 

„Сийдър“, посетете уебсайта ни (cedarfoundation.org) или ни последвайте във Фейсбук на 

Cedar Bulgaria. 

Статията е написана от Александрина Димитрова, Изпълнителен директор на 

фондация „Сийдър“. 
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