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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-тата 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 
нов 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-
тата, 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
Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с постоянна 
медицинска грижа” (ЦНСТДМУ ПМГ) при Комплекс за здравни и социални услуги „Свети 
Мина“ (град Монтана) е център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), който се намира в 
град Монтана, България.

ЦНСТДМУ ПМГ е разположен в сградата на КЗСУ „Св.Мина“. Сградата е собственост 
на Община Монтана и се намира на ул. „22 Септември” No 46. Сградата и помещенията 
в ЦНСТДМУ ПМГ отговарят на посочените в Наредба No 6 за изграждане на достъпна 
среда в урбанизираните територии критерии за достъпна архитектура и осигуряват 
свободен достъп и възможност за придвижване на децата/младежите с постоянна 
медицинска грижа до всички елементи на вътрешната и външна среда.

Достъпът до всички ползвани от децата и младежите помещения е улеснен. 
Разпределението на пространството в жилището е съобразено с конкретните 
потребности на децата и младежите.

- Всяко дете/младеж разполага със самостоятелна стая със санитарен възел, 
самостоятелно легло, гардеробче, шкафче за лични вещи;

- Кухня и трапезария. Кухнята е обзаведена с необходимото за съхранение и приготвяне 
на храна, оборудване, плот за храна, домакински електроуреди, съдове и прибори. 
Трапезарията е обзаведена с подходящи маса и столове за хранене за всички деца.
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Мисия
Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания 
с постоянна медицинска грижа /ЦНСТДМУ ПМГ/ е осигуряване на непрекъснати 
24-часови медицински грижи и индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия 
близки до семейната среда.

Основните цели, които трябва да бъдат постигнати по отношение на настанените деца 
и младежи са:

- Повишаване на лекарското присъствие , осигуряващо по-високо квалифицирани 
медицински грижи за децата и младежите с тежки увреждания.

- Проучване на индивидуалните потребности на децата и изготвяне на планове за 
грижа, гарантиращи подходящото развитие на всяко дете.

- Дневна стая – място, където през деня могат се събират всички деца и младежи;

- Офис за персонала - оборудван и обзаведен в съответствие с преките длъжностни 
задължения на специалистите и да има осигурени комуникации;

- Складово помещение;

- Двор – изграден е „зелен” кът за отдих.

Капацитетът на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 
с постоянна медицинска грижа е 8 места. Децата и младежите са с тежки увреждания, 
на възраст от 0 до 18 години.

ЦНСТ-то се помещава на втория етаж на социалния комплекс. Понастоящем в ЦНСТ-то 
живеят 8 деца на възраст от 3 до 18 години. Всички 8 деца са с тежки увреждания (пластична 
детска церебрална парализа, перивертикуларна левкомалация, амавроза (слепота)).

ЦНСТ-то разполага с 6 постоянни детегледачки, 6 медицински сестри и 1 лекар, работещи 
от няколко години на 8-часови смени, т. е. текучеството на служители е малко.

Галина Илиева е истински лидер и управител на ЦНСТ-то. Тя ръководи дома по много 
ефективен начин, което е добре както за децата, така и за възпитателите.

Добри връзки и партньорства:

През годините ЦНСТДМУ „Свети Мина“ се е възползвал както от американски, така и от 
български партньорства. Фондация “Едно Сърце” е в партньорство с ЦНСТДМУ Галина 
Илиева е истински лидер и управител на ЦНСТ-то. Тя ръководи дома по многоv Свети 
Мина“ от февруари 2022 г. Няколко други български организации също даряват храни 
и памперси и осигуряват средства за подобряване на услугите и удобствата за децата 
и младежите. Това позволява на ЦНСТ-то да продължава да функционира и да се стреми 
да предлага нормален живот на децата и младежите от 2017 г. до днес. „Свети Мина“ от 
февруари 2022 г. Няколко други български организации също даряват храни и памперси 
и осигуряват средства за подобряване на услугите и удобствата за децата и младежите. 
Това позволява на ЦНСТ-то да продължава да функционира и да се стреми да предлага 
нормален живот на децата и младежите от 2017 г. до днес.
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Какво прави това ЦНСТ уникално? 

Дългосрочна визия

Ръководството и екипът са много важна част от „семейството” в , „Свети Мина“. 
Детегледачите, медицинските сестри и лекарят са мотивирани и желаят да останат и 
да осигуряват грижи за децата, което е уникална ситуация за ЦНС-тата в България. 
„Свети Мина“ е отличен пример за ЦНСТ, който създава у децата усещането за 
истинско семейство.

Понеже условията в дома са отлични и има чувство за общност, през последните няколко 
години няма текучество на детегледачите и медицинските сестри.

През следващите десет години Галина се надява да постигне пълния потенциал на 
ЦНСТДМУ „Свети Мина“ за настаняване на 8 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, „Свети Мина“ се нуждае от 
помощ от организации като Фондация Едно Сърце и Фондация „Надежда за децата“.

КОИ ЕТАПИ ОТ ЦЕЛТА СЕ НАДЯВАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩИТЕ 2-3 ГОДИНИ? 
Галина би искала да подобри материалната база, като подобри условията на зелените 
площи отвън, за да създаде отлична среда, в която децата могат да излизат и да играят.

- обучение на персонала за новите отговорности при предоставяне на услуги за деца и 
семейства, произтичащи от Методиката за ЦНСТДМУ, Наредбата за критериите и 
стандартите за социални услуги за деца, Закона за закрила на детето (ЗЗДт.) и 
поднормативните актове.

Мисията на ЦНСТДМУ „Свети Мина“ 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 тeхния живот, включително 
отлични жилищни условия, подходящо хранене, здравеопазване и образование.

За да осъществи тази мисия, „Свети Мина“ 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-тата и 
индивидуалните планове за развитие на децата, ще измерва напредъка и ще помага 
за гарантирането на тези права за всяко дете. 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.

Какво представлява 
оценката за процъфтяване?
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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-тата и 
индивидуалните планове за развитие на децата, ще измерва напредъка и ще помага за 
гарантирането на тези права за всяко дете.
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Текуща скала на оценката за 
процъфтяване за ЦНСТ
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Право на съжителство със семейство

Право на стабилна среда

В МОМЕНТА „СВЕТИ МИНА“ E НА ПРОЦЪФТЯВАЩО НИВО. Екип от 6 детегледачи 
работят на осемчасови смени, като гарантират, че децата и младежите получават грижи на 
пълен работен ден. Галя е създала отлична 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 50% от децата имат 
редовен контакт с родителите си. 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 „СВЕТИ МИНА“ E НА ПРОЦЪФТЯВАЩО НИВО. Галя, детегледачите и 
медицинските сестри 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.

Всички рождени дни, именни дни и официални празници се празнуват.

Рождени и именни дни и всички официални празници се празнуват заедно с децата; 
Благодарение на доброто управление и отличната среда, няма почти никакво 
текучество на персонала

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ

ОЦЕЛЯВАНЕ

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Право на здравни грижи

В МОМЕНТА „СВЕТИ МИНА“ E НА ПРОЦЪФТЯВАЩО НИВО. Децата имат достъп до 
основните медицински и стоматологични грижи, а детегледачите им помагат да усвоят 
правилни здравни и хигиенни навици. Цялата материална база е чиста и с отлични условия.

В „Свети Мина“ 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 също 
не преминават ортодонтски прегледи, защото са скъпи и се считат за несъществени.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

В МОМЕНТА „СВЕТИ МИНА“ E НА ПРОЦЪФТЯВАЩО НИВО. ЦНСТ-то осигурява 
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 кетъринг доставчик спрямо възрастовата група. В 
събота и неделя на децата се дава месо - кебапчета и кюфтета, които биват пасирани. 
За децата от 1-3 годишна възраст се доставя детска млечна кухня. Менюто не се избира 
от директорката, а е от диетолог. Ако храната е дарена от фирми, НПО-та или физически 
лица, тя е под формата на пюрета и каши.

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

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на хранене

В МОМЕНТА „СВЕТИ МИНА“ Е НА ПОДДЪРЖАЩО НИВО. Като цяло материалната 
база е в отлично състояние. 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 изворна и минерална вода, 
защото водата в региона е силно хлорирана.

Купуване на два диспенсера за вода, цената на един е между 200-300 лв.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на чиста вода и адекватна материална база
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В МОМЕНТА „СВЕТИ МИНА“ Е НА ПРОЦЪФТЯВАЩО НИВО. Всички осем деца са 
с тежки увреждания като пластична детска церебрална парализа, перивертикуларна 
левкомалация и амавроза (слепота), която изисква постоянна медицинска грижа. С 
образователна цел на децата са осигурени таблети. В дневния център има педагог, 
който ги обучава ежедневно. За всяко дете има комисия от Ресурсния център, която 
определя в кой клас ще е детето. Всеки ден в ЦНСТ-то идва учител за дете на 20 години, 
което е 11 клас и учи софтуер и хардуер. Въпреки че децата, за които се грижат в 
Свети Мина, са с тежки увреждания, персоналът се стреми да осигури образователни 
възможности според нуждите.

За да се постигне процъфтяващо ниво, директорката трябва да създаде за всички деца 
планове за продължаващо образование или обучение след завършване на гимназията. 
Намирането на учител или доброволец, който да чете на децата, би било полезно.

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

Намиране на доброволци за уроци и четене

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на качествено образование

Право на равни възможности

ПОНАСТОЯЩЕМ „СВЕТИ МИНА“ Е НА ПРОЦЪФТЯВАЩО НИВО. Понеже децата са 
с много тежки увреждания, децата не могат да решат какво да правят със свободното 
си време и не могат да участват поне месечно в планирането на менюто, като се има 
предвид техния вкус и предпочитания. Галя и нейният екип искат да идентифицират 
начини, по които могат да предложат на децата по-голям избор, ако е възможно, в 
ежедневието им. Често това зависи от капацитета на всяко отделно дете.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ



Свети Мина Пътна карта за подобряване —    11    

A Child’s Hope Foundation

Право на напътствия

Право да бъдат чути и да участват в решенията

ПОНАСТОЯЩЕМ „СВЕТИ МИНА“ Е НА ПОДДЪРЖАЩО НИВО. Въпреки че е трудно 
да се формулират начини, по които децата в Свети Мина могат да участват смислено в 
ситуации на ориентиране, Галя и нейният екип биха искали да проучат възможността за 
предоставяне на терапевтично консултиране, както е подходящо.

Въпреки че Свети Мина не беше оценен в този раздел, в ЦНСТ-то биха искали да започнат 
да разработват индивидуални планове за всяко дете, включително (доколкото е възможно) 
цели за бъдещето на детето.

Осигуряване на терапевтична подкрепа на ежеседмична база

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

ОЦЕЛЯВАНЕ

ОЦЕЛЯВАНЕ

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право да бъдат подготвени за гражданство

ПОНАСТОЯЩЕМ „СВЕТИ МИНА“ Е НА ПОДДЪРЖАЩО НИВО. Националните и местните 
празници се празнуват, като децата участват по възможност. Домът и дворът се поддържат 
в добро състояние. Детегледачите дават пример за отговорно гражданство и в момента 
идентифицират начини, чрез които децата могат да участват в тези аспекти на 
социалния живот.

В момента няма идентифицирани/необходими стъпки

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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ПОНАСТОЯЩЕМ „СВЕТИ МИНА“ Е НА ПОДДЪРЖАЩО 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 Свети Мина да остане на процъфтяващо ниво, е необходима подкрепа, т.е. в 
дома да работят терапевти и психолози, които да работят с децата и да обучават персонала.

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

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на безопасност от 
малтретиране и пренебрегване

Право на чест и свобода

ПОНАСТОЯЩЕМ „СВЕТИ МИНА“ Е НА ОЦЕЛЯВАЩО НИВО. Персоналът се уверява, че 
децата биват третирани с достойнство и уважение. Всяко дете има собствено легло, а чаршафите, 
одеялата и другите дрехи се поддържат чисти. Децата се къпят при нужда и зъбите им се 
мият редовно. Освен това персоналът преминава обучение по протоколи за безопасност.

Въпреки че има играчки, игри и занимания за децата, в ЦНСТ Свети Мина искат да гарантират, 
че има достатъчно играчки и игри за всички деца. Галя също би искала да подобри зоната 
за игра на открито, за да бъде по-приобщаваща и достъпна.

Галя ще получи оферта от изпълнител за това колко ще струва и колко време ще 
отнеме проектът. Тя ще създаде график за този проект.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Право на духовно развитие

Финансов стандарт

ПОНАСТОЯЩЕМ „СВЕТИ МИНА“ Е НА ОЦЕЛЯВАЩО НИВО. Поради сериозността на 
уврежданията, които повечето от децата имат, те не са участвали в религиозни или 
духовни възможности. Въпреки това,

всяко дете, което желае, може да участва в религиозни празници или всякакъв вид 
духовно напътствие, което би било подходящо.

ПОНАСТОЯЩЕМ „СВЕТИ МИНА“ Е НА ПРОЦЪФТЯВАЩО НИВО.

ЦНСТ-то е много педантично 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 Свети Мина 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.

Да бъдат осигурени подходящи духовни и религиозни материали.

Директорката да бъде обучена да създава годишен бюджет.

Посещаване на православната църква на религиозни празници.

ОЦЕЛЯВАНЕ

ОЦЕЛЯВАНЕ

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

ПРОЦЪФТЯВАНЕ



Свети Мина Пътна карта за подобряване —    14    

A Child’s Hope Foundation

Стандарт за управление и човешки ресурси

ПОНАСТОЯЩЕМ „СВЕТИ МИНА“ 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

Стратегически Инициативи
ЗАКУПУВАНЕ НА ПАМПЕРСИ, МОКРИ КЪРПИЧКИ, 
ПЮРЕТА И 2 ДЕТСКИ ЛЕГЛА ($750)

ОБНОВЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО С НОВИ 
КАТЕРУШКИ, ПЕЙКИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Галина би искала да закупи памперси, мокри кърпички, 
пюрета и детски легла

ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЧАКВАНИ 
РАЗХОДИ

$750 USD

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Галина иска да обнови дворното пространство, за да има 
по-добри условия живот и игра за децата

ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЧАКВАНИ 
РАЗХОДИ

$5,000 USD
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