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Споразумение за Плана 
за Процъфтяване
Фондация A Child’s Hope („Надежда за децата“) (ACHF) използва уникален подход за 
„подобряване на ситуацията на сираците от оцеляване към процъфтяване“. Ние 
предлагаме програми, които осигуряват дългосрочен успех. Благодарение на изградени 
взаимоотношения и ясни приоритети, ние предлагаме на потенциалните дарители 
възможност да подпомагат вече успешни и ефективни програми.

Пътна карта за подобряване (ПП) за всеки център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) 
се изготвя съвместно с ръководството на ЦНСТ-то след преглед на резултатите от 
оценката за процъфтяване.

За да се осигурят подобрения за децата, ръководството на ЦНСТ-то приоритизира 
инициативите и работи с ACHF по създаването на план за следващите шест месеца. 
Резултатът е документ, който дава възможност на дарителите и другите заинтересовани 
страни да видят ясно как могат да допринесат за подобряването на средата, в която 
децата ще имат отлични условия за развитие.

Получаването на сертификат демонстрира способността на ръководството на ЦНСТ-
то да осигури среда, в която децата могат да се развиват, да се възстановят от 
психологически травми и да се подготвят за радостен и продуктивен живот.

За повечето ЦНСТ-та процесът по сертифициране отнема една година. ACHF е силно 
ангажирана с нашите партньори от центровете за настаняване от семеен тип и 
демонстрира този ангажимент чрез отпускане на безвъзмездни средства за осъществяване 
на стратегически инициативи, като координира мрежа от партньори за подпомагане и 
изграждане на силни, постоянни взаимоотношения с ръководствата на ЦНСТ-та за 
осигуряване на подкрепа, напътствия, експертен опит и застъпничество.

Центровете за настаняване от семеен тип ще бъдат повторно сертифицирани всяка 
година, като на всеки шест месеца се използва оценката за процъфтяване и се изготвя 
нова пътна карта за подобряване, като същевременно на ACHF се предоставят 
редовни отчети. След това ACHF докладва на дарителите, споделяйки напредъка на 
ЦНСТ-то към целите му. Фондация Child’s Hope работи като партньор с ръководството 
на ЦНСТ-та, за да гарантира, че подобренията се поддържат и децата имат най-
добрата възможност за развитие.
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Преглед на центъра за 
настаняване от семеен тип
История на центъра за 
настаняване от семеен тип
Иван Вазов е център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), който се намира в София, 
България. ЦНСТ-то беше преустроено от традиционно сиропиталище в ЦНСТ през август 
2015 г., като част от проекта наречен “Шанс за децата.” От декември 2015, ЦНСТ Иван 
Вазов е под ръководството на директорката Галина Малинова.

Сградата на ЦНСТ-то се състои от два етажа. На първия етаж има две стаи с по три 
легла, а на втория етаж са разположени 3 стаи с по 2 легла и 2 стаи с по 1 легло.

Понастоящем в ЦНСТ-то живеят 11 деца от 7 до 18 години. От децата 2 са с умствени 
увреждания (леки и тежки). ЦНСТ-то разполага със 7 постоянни, дългосрочни възпитатели/ 
детегледачи, работещи от няколко години, т. е. текучеството на служители е нулево.

През 2019 г. Галина спечели наградата „Мениджър на годината“. Тя е истински лидер и 
управител на ЦНСТ. Тя ръководи дома по много ефективен начин, което е добре както за 
децата, така и за възпитателите.

Директорката и възпитателите в „Иван Вазов” работят за осигуряване на подходящи 
възможности за децата. Това включва курсове по изкуства, финансов мениджмънт 
и уроци по рисуване. Също така, на децата им се осигуряват екскурзии до морето и 
разнообразни лагери през лятото,  и даже ски екскурзии през зимата (спонсорирани от 
благотворителни организации).

Добри връзки и партньорства:

През годините ЦНСТ Иван Вазов се е възползвал както от американски, така и от 
български връзки. Фондация “Едно Сърце” е в партньорство с “Иван Вазов” още от 
основаването на ЦНСТ-то. Няколко други български организации също даряват храни 
и осигуряват средства за занимания по изкуства и почивки за децата. Благодарение на 
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Какво прави това ЦНСТ уникално?

Дългосрочна цел

Ръководството и екипът са прекрасна част от „семейството” в „Иван Вазов”. Персоналът 
е мотивиран и желае да остане и да осигури грижи и постоянство на децата, което е 
уникална ситуация за ЦНС-тата в България. “Иван Вазов” е чудесен пример за ЦНСТ, 
който създава усещането за истинско семейство.

Също така, тъй като условията в дома са отлични и има чувство за общност, текучеството 
на детегледачите и социалните работници е нулево през последните няколко години.

През следващите десет години Галина се надява да постигне пълния потенциал на 
ЦНСТ-то за настаняване на 15 деца, което е максималният брой, разрешен от закона, 
включително жилища за деца, които са преминали в пълнолетна възраст, но биха 
искали място, където да останат временно, докато са в училище или преминават към 
жилищна независимост.

За да постигне тази визия, “Иван Вазов” се нуждае от помощ от организации като 
Фондация Едно Сърце и ACHF.

КОИ ЕТАПИ ОТ ЦЕЛТА СЕ НАДЯВАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩИТЕ 2-3 ГОДИНИ? 
Галина би искала да подобри материалната база, като монтира ключалки на 
прозорците в цялата сграда, за да създаде по-безопасна среда за децата. Тя иска да 
ремонтира и кухнята, за да има по-добри условия за готвене и хранене.

тези партньорства, услугите и удобствата за децата и младежите са подобрени. Това от 
своя страна, позволява на ЦНСТ-то да продължава да функционира и да се стреми да 
предлага щастливи и нормални преживявания на деца от 2017 г. до настоящия ден.

Мисия
Мисията на Иван Вазов е да продължи да поддържа и подобрява стандарта на живот и 
грижа в ЦНСТ-то със специален акцент върху развитието на уникална атмосфера от 
„семеен тип“. За да постигнат това, Галя и нейният екип се стремят да отглеждат щастливи 
деца, като им предоставят всичко необходимо за тяхното образование, включително 
отлични жилищни условия, подходящо хранене, здравеопазване и образование.

За да осъществи тази мисия, “Иван Вазов” предлага на децата не само най-
необходимото. Галина и възпитателите се отнасят с уважение към децата, учат ги да се 
държат уважително и се стремят да оказват подкрепа, за да помогнат на всяко дете да 
реализира пълния си потенциал.

Основната цел на ЦНСТ-то е да осигури качество на живот, което гарантира пълноценното 
физическо, емоционално и когнитивно развитие и социално включване на всяко дете в 
естествената за него среда, чрез предоставяне на персонализирана грижа в условия, 
които са внимателни и подкрепящи.
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Оценката за 
процъфтяване

Организацията на обединените нации (ООН), работи неуморно за намиране на начини за 
насърчаване на по-добро качество на живот, за да бъдат задоволени основните нужди.

През 1959 г., ООН прие Декларацията за правата на детето, в която се определят правата 
на децата на закрила, образование, здравеопазване, подслон и храна.

Въз основа на приетата декларация, фондация Miracle (Чудо) (miraclefoundation.org), 
организация с нестопанска цел, насочена към семейството, която предоставя ресурси 
на сираци предимно в Индия, кодифицира правата на детето на ООН и разработи скала 
за просперитет, която измерва доколко институциите за грижа за деца могат да 
гарантират всяко от правата на децата, за които се грижат. Тази скала за просперитет 
дава на ръководителите на институциите за грижа за деца не само представа за това 
как се справят, но и конкретни и практични стъпки за подобряване.

С разрешение от създателите на скалата за процъфтяване, Фондация “Надежда за 
децата” я преработи, като я адаптира за центровете за настаняване от семеен тип.  

Фондацията кодифицира всички 
12 права, както и стандартите за 
финанси, управление и човешки 
ресурси, което доведе до общо 15 
стандарта на ACHF. Тези стандарти 
гарантират, че децата ще получават 
грижи, които наистина им помагат 
да се развиват по най-добрия начин 
сега и в бъдеще. 

Оценката за процъфтяване ще се 
извършва всеки 6 месеца, за да се 
отчете напредъкът по всеки 
стандарт. Тази оценка, заедно с 
пътна карта за подобряване на 
ЦНСТ-та и индивидуалните 
планове за развитие на децата, ще 
измерва напредъка и ще помага 
за гарантирането на тези права за 
всяко дете.

Какво представлява 
оценката за процъфтяване?
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Текуща скала на оценката за 
процъфтяване за ЦНСТ
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Право на съжителство със семейство

В момента Иван Вазов e на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Екип от възпитатели работят на 
осемчасови смени, като гарантират, че децата получават грижи на пълен работен ден. 
Галя е създала толкова добра работна и домашна среда, че детегледачите остават 
същите през последните няколко години и създават усещане за постоянство на децата, 
въпреки че не са там денонощно. Това е нещо рядко за България.

Въпреки че много от децата имат биологични семейства, само няколко деца имат редовен 
контакт с тях. Галя се опитва да насърчава посещенията, когато е уместно, но в крайна 
сметка това е сложна ситуация, която зависи от семейството и отдела за социални услуги.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на стабилна среда

В момента Иван Вазов е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Галя, Христо и възпитателите се 
опитват да общуват с децата по любящ и грижовен начин. Те участват в съвместни 
дейности като  храненето и игрите и се стремят да имат положителен контакт с децата 
всеки ден.

Дисциплината е проблем, не защото е груба по някакъв начин, а защото персоналът е 
задължен да следва правилата, определени за тях от държавните агенции, и няма много 
свобода да разработва подходящи дисциплинарни мерки. Например, едно от по-големите 
деца краде вещи (таблети, лаптоп и пари) от ЦНСТ-то и други помещения, но полицията 
не може или не иска да направи нищо по въпроса и Галя няма правомощия да наложи 
дисциплина. Въпреки че Галя не иска да заключва стаята си, защото се опитва да създаде 
семейна атмосфера, понякога трябва да заключва стаи или вещи, за да ги предпази. 

Въпреки че има на разположение психологическа терапия, повечето деца не искат да 
участват и директорката не може да ги принуди да участват.

Поддържане на финансова подкрепа за заплащане на услугите на психолози и 
терапевти за обучения.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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В момента Иван Вазов е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. ЦНСТ-то осигурява много здравословна, 
питателна и вкусна храна, с висок стандарт на чистота и баланс на хранителните 
вещества, според това, от което децата се нуждаят за здравословния си растеж. Храната 
се доставя от външен доставчик, а директорът и възпитателите готвят за децата в ЦНСТ-то.

Въпреки че храната е изобилна и питателна, директорката не е сигурна, че децата 
получават достатъчно протеини и затова би искала да ангажира услугите на диетолог, 
който може да предложи информация за оптималните хранителни изисквания. Това ще 
помогне да се гарантира, че децата получават подходящ калориен прием и протеини. 
Постоянното обучение по обработка на храни и хигиена също е важно за персонала 
на ЦНСТ-то.

Въпреки че кухненските съоръжения са чисти, има проблем с кухненския шкаф, който 
трябва да бъде подменен.

Осигуряване на обучение на персонала относно работата с храни и хигиената 
на храните.

Ремонт на кухнята, включително поправка на шкафовете, за да може храната да се 
съхранява добре - USD $500.

Определяне и консултиране с диетолог, за да се направи оценка на текущите менюта.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на хранене

Право на здравни грижи

В момента „Иван Вазов“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Децата имат достъп до основни 
медицински и стоматологични грижи, а възпитателите им помагат да усвоят правилни 
здравни и хигиенни навици. Цялата материална база е подходяща и чиста. В „Иван Вазов“ 
се води добра отчетност, а ако постъпи дете без всички нужни документи, в дома 
веднага се завежда и се поддържа нужната документация.

Въпреки че децата преминават очни прегледи, това не се случва всяка година. Децата 
не преминават ортодонтски прегледи, защото са скъпи и се считат за несъществени. 
Въпреки че децата се насърчават да си мият зъбите два пъти на ден, детегледачите и 
директорката  се борят да наложат този навик.

Поддържане на финансова подкрепа за заплащане на услугите на психолози и 
терапевти за обучения.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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В момента Иван Вазов е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. ЦНСТ-то  разполага с питейна 
вода за всички нужди (пиене, приготвяне на храна, пране и др.). Въпреки че като цяло 
водата се счита за безопасна за пиене, би било добре да има диспенсър за бутилки с 
минерална и изворна вода.

Като цяло материалната база е в добро състояние, с изключение на сутерена, в който 
има щети от скорошно наводнение, които не са отстранени. С оглед опасенията за 
безопасността, в ЦНСТ-то ще бъдат монтирани ключалки на прозорците и щори.

Понастоящем “Иван Вазов” е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Повечето от децата посещават 
редовно училище през цялата учебна година. Някои от децата посещават уроци по 
английски, компютри, рисуване и финанси като извънкласни дейности.

За да поддържа успешното ниво, директорката ще трябва да създаде с всички деца 
планове за продължаващо образование или обучение след завършване на гимназията. 
Въпреки че ЦНСТ-то има библиотека, децата не се интересуват от четене. Намирането 
на учител или доброволец, който да помогне на децата да се интересуват от четене, би 
било полезно. Актуализациите на библиотеката, които включват книги, от които децата 
се интересуват, биха им помогнали да развият любов към четенето и да използват 
библиотечната база.

Купуване на два диспенсера за вода.

Осигуряване на повече книги за библиотеката чрез директно дарение или като 
част от програма.

Механизми за прозорци (ключалки) с цел подобряване на неприкосновеността на 
личния живот и безопасността - USD $1,270.

Щори за прозорците с цел подобряване на неприкосновеността на личния живот 
и безопасността.

Намиране на доброволци за уроци и четене.

ОЦЕЛЯВАНЕ

ОЦЕЛЯВАНЕ

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на чиста вода и адекватна материална база

Право на качествено образование
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Право на равни възможности

Право на напътствия

Понастоящем „Иван Вазов“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. В ЦНСТ-то има достатъчно 
възпитатели, които са обучени да работят и напътстват децата. Директорът Галина и 
детегледачите непрекъснато осигуряват насоки. Децата също имат достъп до 
психотерапевт, но само при нужда, а не ежеседмично или ежемесечно.

За да се поддържа нивото на процъфтяване, ЦНСТ-то трябва да има достъп до 
психотерапевт всяка седмица. Освен това ЦНСТ-то ще трябва да приложи план за 
развитие на житейски умения и планове за образование или обучение за работа с 
юноши над 15-годишна възраст, за да ги подкрепи в тяхната независимост, когато 
напуснат ЦНСТ-то.

Понастоящем “Иван Вазов” е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Децата могат да участват в 
извънкласни дейности като уроци по английски език, компютърни класове, финансово 
образование и изкуства и часове по рисуване.

За да поддържа процъфтяващо ниво, ЦНСТ-то се нуждае от постоянно финансиране, 
за да могат децата да участват в извънкласни дейности, като екскурзии, танци, музика, 
занаяти и спорт. Това ще струва около $30 USD на месец на дете за около 11 деца.

Осигуряване на терапевтична подкрепа на ежеседмична база.

Намиране на месечно финансиране от USD $940 на месец за заплащане на 
извънкласни дейности за 11 деца.

Прилагане на плановете на ACHF.

ОЦЕЛЯВАНЕ

ОЦЕЛЯВАНЕ

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Право да бъдат чути и да участват в решенията

Понастоящем „Иван Вазов“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Децата в ЦНСТ-то могат да вземат 
решения за това как да се обличат и какво да правят през свободното си време. Някои 
от децата обичат да рисуват, а други обичат да играят видео игри и да гледат телевизия. 
Те също така имат думата с какво да се хранят и дават предложения при избора на 
храната, която да бъде купена и менюто за следващата седмица. Децата също имат 
думата относно плановете за ваканция, свободното време и т.н.

За да премине от Поддържащо към Процъфтяващо ниво, ЦНСТ-то трябва да моделира 
и обучава комисии от деца, за да могат децата да развият лидерски умения. За тази 
инициатива не са необходими средства, но персоналът ще се нуждае от шаблони и 
обучение от експерт по консултиране, който да ги научи как да провеждат такива срещи.

Центърът за настаняване от семеен тип би искал да има индивидуални планове за 
всяко дете и неговите цели и бъдеще.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право да бъдат подготвени за гражданство

Понастоящем „Иван Вазов“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. На всички деца са възложени 
подходящи за възрастта им задачи и се очаква те да ги изпълняват както са възложени. 
Освен това всички деца се обучават как да коригират грешките си и участват в 
създаването и поддържането на собствената си среда, което създава чувство за 
достойнство. Те разбират важността на отговорността и ролята, която играят в дома си. 
Децата са подкрепяни от различни организации, доброволци и дарители, които освен 
че преподават предмети като изкуства, финанси, информатика и английски език, също 
по време на курсовете им говорят с тях за социална отговорност, мотивация, лично 
поставяне на цели и ценности. Чрез тези учители, както и чрез директорката Галина 
и възпитателите, децата научават и за ежедневието, отговорностите и професиите в 
реалния живот извън ЦНСТ-то.

За да продължат да поддържат нивото на процъфтяване в Иван Вазов, юношите над 15 
години трябва да продължат да развиват умения за ежедневен живот, които могат да 
бъдат научени от ментор в дома и с подкрепата на терапевти.

Няма следващи стъпки, докато не бъдат завършени индивидуалните планове за децата

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Право на чест и свобода

Понастоящем „Иван Вазов“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Персоналът се отнася с 
уважение към децата и избягва физическото наказание не само защото е забранено от 
закона, но и защото не вярва в този метод за наказание. В дома цари атмосфера на 
спокойствие и любов към децата, която директорът и всички възпитатели се стремят да 
поддържат. Когато има нужда от психолог, ЦНСТ-то го изисква и децата могат да получат 
подкрепа. Директорът и детегледачите също говорят с децата за правила и граници, 
правилно сексуално и романтично поведение, самочувствие и управление на емоциите.

За да може ЦНСТ Иван Вазов да остане на процъфтяващо ниво, е необходима подкрепа, 
т.е. в дома да работят терапевти и психолози, които да обучават децата и персонала.

Понастоящем „Иван Вазов“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Децата са третирани много 
добре и домът ги насърчава да бъдат мили един към друг, а омаловажаването, 
обидните коментари и тормозът се коригират незабавно.

Децата също имат право на личен живот и нямат прякори, които са унизителни, или 
които застрашават психологическия им баланс.  Директорката и възпитателите учат 
децата на добри обноски и уважение към другите.

За да се поддържа процъфтяващото ниво, директорката на дома трябва да осигури 
допълнителни възможности на децата да извършват повече дейности извън дома. В 
зависимост от дейността, която е подходяща за възрастта, ще бъдат включени 
детегледачи или доброволци.

Получаване на подкрепа от психолози и терапевти - заплатата на един терапевт е 
около $600 USD на месец.

В момента не са необходими/не са идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ

ОЦЕЛЯВАНЕ

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на безопасност от 
малтретиране и пренебрегване
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Право на духовно развитие

Понастоящем „Иван Вазов“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Децата нямат възможност да 
бъдат част от духовна общност. Въпреки това те са свободни да практикуват ежедневна 
обща молитва или други религиозни  ритуали, а домът празнува големи религиозни 
празници като Великден, Коледа, както и именните дни на децата, директорката и 
възпитателите. Единственият духовен и религиозен материал и книги, които са 
налични и достъпни, е Библията. Директорката и възпитателите са отличен модел за 
подражание на децата, защото дават пример за любов и уважение.

За да  премине към ниво ПРОЦЪФТЯВАНЕ, домът може да осигури повече духовни и 
религиозни материали и повече възможности за посещение на църква и литургия. Важен 
аспект тук би било децата да научат за историческата роля, която православната църква 
е изиграла, както и разнообразието от религиозни и духовни възможности, които са 
налични понастоящем.

Да бъдат осигурени подходящи духовни и религиозни материали.

Посещаване на православната църква на религиозни празници.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Финансов стандарт

Понастоящем „Иван Вазов“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Домът е много педантичен 
с проследяването на приходите и разходите и всички документи се поддържат и са 
достъпни за преглед или одит. Данъчните декларации се подават навреме всяка 
година съгласно изискванията на правителството. Освен това домът има документи за 
всяко дете и се стреми да поддържа коректни данни и документация. Директорката и 
детегледачите имат среща всяка седмица, за да обсъдят най-спешните ситуации в дома 
и да предложат решения на техните предизвикателства.

За да може ЦНСТ Иван Вазов да остане на процъфтяващо ниво, директорката трябва да 
бъде обучена да създава цялостен годишен бюджет, в който всички участват съвместно, 
като по този начин интегрират всички области и услуги на дома в един бюджет с цялостна 
визия и разбиране.

Директорката да бъде обучена да създава годишен бюджет.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Стандарт за управление и човешки ресурси

Понастоящем „Иван Вазов“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Домът отговаря на всички 
изисквания за лицензиране, одит и управление. В дома има редовни ежедневни и 
ежеседмични срещи на персонала. Дейностите и длъжностите на целия персонал са 
ясно определени и те разполагат с всички правни документи, подкрепящи дейността им 
в дома. Директорката и лицата, които се грижат за децата, са преминали достатъчни 
обучения в своите длъжности и има план за продължаващо образование и обучение, за 
да се гарантират качествени грижи за децата. Всички членове на персонала имат досие, 
което непрекъснато се актуализира.

За да се премине към процъфтяващо ниво, има различни инициативи за обучение, които 
могат да се проведат, включително привързаност, детско развитие, увеличаване на 
участието, насочено към детето, и срещи на ръководството.

Горепосочените срещи биха могли да бъдат провеждани през цялата година.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ



Пътна карта за подобряване — ЦНСТ Иван Вазов    14    

A Child’s Hope Foundation

Стратегически Инициативи
МОНТИРАНЕ НА КЛЮЧАЛКИ НА ПРОЗОРЦИТЕ

РЕМОНТ НА КУХНЯТА

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Галина би искала да подобри материалната база, като 
монтира ключалки на прозорците в цялата сграда, за да 
създаде по-безопасна среда за децата. ($1270)

ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЧАКВАНИ 
РАЗХОДИ

0 - 10,000 лв  

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Галина иска да ремонтира кухнята, за да има по-добри 
условия за готвене и хранене. ($500)

ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЧАКВАНИ 
РАЗХОДИ

0 - 10,000 лв  

Настоящи партньори за 
подобряване на 
състоянието на ЦНСТ-та

едно сърце българия
OI CATEGORY
DATE STARTED

One Heart Bulgaria е основана през 2003 г. с цел да подобри живота на децата, 
живеещи в домовете за сираци в България. От основаването си до сега, 
организацията е повлияла на хиляди деца чрез своите програми и инициативи. 

Посетете www.oneheart-bg.org за повече информация!

http://www.oneheart-bg.org
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