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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 
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-
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
Центърът за настаняване от семеен тип „Детска къща“ към КСУДС  предоставя социална 
услуга от резидентен тип, предлагаща среда, близка до семейната. Целта на услугата е 
да осигури пълноценното израстване и развитие на деца, за които са изчерпани 
възможностите за оставане и/или връщане в биологичното семейство, настаняване в 
семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Капацитетът на центъра е 
15 места. Понастоящем в „Детска къща“  са настанени 11 деца - 7 момичета и 4 момчета 
на възраст от 3 до 13 години.

Сградата разполага с четири спални помещения, три от които са с четири легла и едно 
– с три. Настаняването на децата се съобразява с пол, възраст и индивидуални 
потребности, като предварително се извършва подготовка и запознаване на детето с 
условията по достъпен начин.
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Услугите в ЦНСТ са насочени както към детето /индивидуални и групови занимания/, 
така и към семействата /родители, близки, роднини/ и общността. Работата с децата 
цели развиване на базови, социални и познавателни умения; преминаване през 
травматични и/или стресогенни преживявания и др., а тази с възрастните – минимизиране 
на престоя на децата в Центъра.

Екипът на ЦНСТ:
• гарантира осигуряването на здравни и образователни грижи, ангажиране на 

свободното време с разнообразни дейности, подкрепя развиването на таланти, 
създаване на умения за самостоятелност;

• насърчава взаимоотношенията между детето и значими за него хора; подпомага 
вписването му в социалната среда; предоставя възможност на детето да прави избор 
и да взема решения съобразно възможностите и възрастта му;

• работи активно с външни институции и организации, за да осигури на децата 
• възможности за социално включване, социализация.
• Въведена е система за вътрешен контрол и видеонаблюдение, което да гарантира 

сигурността и безопасността на децата

Услугите в ЦНСТ „Детска къща” се предоставят приоритетно за деца от 3 до 12 години, 
живеещи на територията на община Пловдив и близките общини, с оглед възможност 
за контакт с родители и близки.  

При настаняването, се представят медицински документи, удостоверяващи актуалното 
здравословното състояние на детето. Наличие /липса на заразни и паразитни болести, 
изследване за бацилоносителство и др.

Настаняването в Центъра е мярка за закрила, съгласно Закона за закрила на детето, и 
се извършва от Съда, като до произнасяне на Съда с Решение, се издава Заповед за 
временно настаняване от Дирекция „Социално подпомагане“ в общината по 
местоживеене на детето. 

В Центъра за настаняване от семеен тип „Детска къща е сформиран екип от социални 
работници и помощен персонал, които имат отношение към ежедневието на децата. В 
работата, при необходимост, могат да се включват специалисти от другите услуги към 
КСУДС, включително и медицинска сестра.

Добри връзки и партньорства:

През годините ЦНСТ „Детска къща“ се е възползвал  от партньорството на родни 
организации. Няколко организации (фондация „Агапедия България“, Образователна 
подкрепа, Дивизи - Пловдив, Плюшено мече, Движение на българските майки) 
осигуряват средства за занимания по изкуства и почивки за децата. Децата със 
специални заложби получават възможности за развитие на техните таланти чрез 
допълнително финансиране и възможности за публична изява. Благодарение на 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 щастлив и нормален живот на децата.
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Какво прави това ЦНСТ уникално? 

Дългосрочна визия

Уникалността на ЦНСТ „Детска къща“ се крие в екипа, в децата, в атмосферата, както 
и в домашния им любимец – кучето Лъки. Въпреки голямото текучество, персоналът 

е нов и мотивиран и желае да осигури отлични грижи на децата.

През следващите десет години управителката Йорданка иска да се извърши ремонт на 
покрива и ремонт и обзавеждане на таванския етаж, който ще бъде много подходящ за 
детски кът, където децата да  прекарват свободното си време в студените зимни дни. 
Също така Йорданка би искала дворът да се циментира и да се превърне в безопасна 
детска площадка. За да постигне тази визия, „Детска къща” се нуждае от помощ както 
от организации като Фондация „Едно сърце“ и ACHF, така и от дарители – фирми и 
физически лица.

КОИ ЕТАПИ ОТ ЦЕЛТА СЕ НАДЯВАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩИТЕ 2-3 ГОДИНИ? 
През следващите 2-3 години Йорданка иска да се сменят три интериорни врати, мивките, 
душовете, тоалетните чинии, плочките в кухнята, да бъдат купени 2 климатика и да се 
пребоядисат стените.

Мисия
Мисията на „Детска къща“ се състои в това да подобрява стандарта на живот и 
грижата за децата, наподобявайки среда, близка до семейната. За да постигнат това, 
Йорданка и нейният екип гарантират осигуряването на здравни и образователни 
грижи, ангажирането на свободното време с разнообразни дейности; екипът  подкрепя 
развиването на таланти, създаването на умения за самостоятелност; насърчава 
взаимоотношенията между детето и значими за него хора; подпомага вписването му в 
социалната среда; предоставя възможност на детето да прави избор и да взема решения 
съобразно възможностите и възрастта си; 
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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 „Детска къща“ e на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Екип от възпитатели работи на 
осемчасови смени, като гарантира, че децата получават грижи денонощно. Йорданка 
се опитва да създаде работна среда, в която социалните работници да бъдат 
мотивирани да останат на работа. Но това е трудна задача, заради липсата на 
мотивираност от страна на работниците поради ниското заплащане и неосъзнаването 
от тяхна страна на отговорността, която поемат. Тя е успяла е да събере екип от млади 
хора, за които обаче е скептична дали ще издържат на динамичната рабора. Тя 
осъзнава, че с толкова ниски заплати не може да привлече качествени хора за по-
дълъг период от време. Друг фактор, който тя отчита като проблем, е фактът, че 
социалните работници стават приятели с децата, а това според нея води до размиване 
на границите. Понастоящем в „Детска къща“  са настанени 11 деца - 7 момичета и 4 
момчета на възраст от 3 до 13 години, като е препоръчително да има едно свободно 
място при случай на спешна нужда от настаняване на дете. В ЦНСТ-то няма пълни 
сирачета. Децата имат режим на лични контакти с родителите след първите два или 
три месеца. Три деца се прибират при биологичните си семейства за петък, събота и 
неделя. Едно дете го взимат два пъти за по два часа месечно. На 29 август 2022 г. деца 
– сестричка и братче -  са били осиновени в Италия (момиченцето е на 4 год., а 
момченцето  - на 10 год.). В момента няма деца, вписани в регистъра за осиновяване.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Право на стабилна среда

В момента „Детска къща“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Децата се чувстват като едно 
семейство. Много често се карат, но се защитават в ситуция на конфликт с други хора. 
Йорданка и нейният екип полагат усилия, за да въдворят ред и дисциплина и 
същевременно да дадат любов и внимание на децата. В стремежа си да изградят зрели 
и отговорни личности, особено изразен  акцент в тяхното възпитание е установяването 
на правила и положителни санкции при неспазването им, строго индивидуални за 
всяко дете и подходящи за възрастта му, така че да има поука. Например: детето да 
бъде лишено временно до достъпа до скъп за него предмет или да поеме дежурство. 
Социалните работници играят с децата, участват в съвместните дейности – 
разнообразни игри, рисуване. Социалните работници води досието на всяко дете, 
докато детегледачите само полага грижи за него.

ЦНСТ-то няма кетъринг, а всички готвят заедно, за да може децата да усетят средата 
по-близка до семейната. ЦНСТ „Детска къща“ води децата веднъж месечно на кино 
или на театрално представление. За разходки извън града обаче трябва да се попълни 
декларация за информирано съгласие от родителя.  Въпреки доброто желание на 
Йорданка и нейния екип да заведат децата на море и планина, те се сблъскват с 
трудности. Пращат писмо до Отдела за закрила на детето и чакат съответно отговор. 
Разполагат с  каталог на базите, които могат да посещават. Средствата за тези лагери 
се осигуряват от дарители, но материалните бази са мизерни. За жалост, хората гледат 
на децата от ЦНСТ-тата като на деца от по-ниска категория, които толкова заслужават. 
Децата ходят на море в Крайморие (квартал на град Бургас) в базата „Ученически 
отдих и спорт“ в мизерни условия, тъй като вече ремонтираните етажи не се дават на 
деца от такива домове. В ЦНСТ „Детска къща“ биха приели доброволци, които да 
извеждат децата заедно с възпитателите. Персоналът се отнася с уважение към 
децата, като се обръща поименно към всяко дете  и не използва обидни прякори. 
Персоналът се събира минимум веднъж месечно на екипна среща.

Домът се нуждае от бюджет за по-често посещение на кино и театър.

Децата заслужават по-добри условия за почивка през лятото и зимата.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Право на здравни грижи

В момента „Детска къща“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Децата имат достъп до 
основни медицински и стоматологични грижи, а възпитателите им помагат да усвоят 
правилни здравни и хигиенни навици, като полагат за тях ежедневни грижи.  
Материалната база е чиста, но е остаряла и има нужда от ремонт. Децата имат лесно 
достъпни вода и сапун. Всички деца са ваксинирани, а за момичетата се осигуряват 
дамски превръзки и се провеждат разговори. „Детска къща“ работи с педиатър и с 
болница за спешни случаи. 

Децата не получават редовни ортодонтски прегледи, защото са скъпи. Имали са само 
един съществен случай. Социалните работници редовно ги проверяват за въшки и в 
ЦНСТ „Детска къща“ са закупили препарати за превантивни мерки срещу въшки. При 
настаняване всяко дете се проверява за всички  медицински фактори – кръвни 
изследвания, ваксинации, въшки и т.н. Макар и с известни затруднения, ЦНСТ „Детска 
къща“ се справя с намирането на пари за спешни случаи. С разрешение на общината 
парите от бюджета могат да се прехвърлят от едно перо в друго. В ЦНСТ „Детска 
къща“ има едно дете с диабет , което получава редовни медицински грижи, и едно дете 
с лека умствена изостаналост.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

В момента „Детска къща“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Центърът не разполга с 
нутриционист. Изготвя се седмично и месечно меню, като медицинската сестра 
изчислява какво количество въглехидрати и протеини  са необходими за всяко дете. 
Храната се приготвя по хигиеничен начин. Децата консумират плодове и зеленчуци, 
определени по меню. Дарената храна се получава със сертификат със срок на годност. 
В ЦНСТ „Детска къща“ се провеждат обучения за приготвяне на храна периодично на 
всеки 2-3 месеца с лице от Центъра за обществена подкрепа. 

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на хранене
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Понастоящем ЦНСТ „Детска къща“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Домът разполага с 
чиста питейна вода от чешмата.

ЦНСТ-то има разработен план за евакуация, като се прави евакуация два пъти годишно 
с учебна цел. В ЦНСТ „Детски дом“ работи майстор по поддръжката на половин щат. 
Душовете и мивките са стари, с меки връзки. ЦНСТ „Детска къща“ би желал да бъдат 
монтирани фотоклетки на всеки ъгъл на къщата. Токът спира много рядко. В ЦНСТ 
„Детска къща“ отоплението е чрез климатици, но ако спре токът, няма резервен план 
за отопление.

Понастоящем „Детска къща“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Има две деца, които 
посещават детска градина, а трето дете, на 5 години, боледува и затова все още не е 
записано. Децата, които ходят на училище, имат достъп до компютър, ако са на онлайн 
обучение, но се налага да се редуват, тъй като компютрите са само два на брой. Не 
разполагат с таблети. Някои от децата имат затруднения в училище и ползват 
образователна подкрепа. Има едно дете от ромски произход, което учи български 
език. За момента може да брои до 50 и знае буквите, но има проблеми да говори и чете 
на български език. 

От фондация „Агапедия“ провеждат групови  занимания за децата. Седем деца ги 
посещават веднъж седмично. В „Детска къща“ се правят проверки за установяване на 
деца със специални потребности.

Децата имат време за самоподготовка. Четат книги, също така по-големите четат на 
по-малките или желаят детегледачките да им четат приказки. Децата не получават 
финансиране, за да учат допълнителен предмет извън училище. 

Необходимо е да се монтират фотоклетки/детектори за движение

Трябва да бъдат купени 2 климатика

Трябва да се извърши ремонт на 1 душ, 1 мивка и плочките

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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Децата от ЦНСТ „Детска къща“ посещават ателиетата към Центъра за работа с деца на 
улицата , предимно курса по грънчарство. Присъствали са и на демонстрации в 
пожарната. Децата изработват керемидки, къщички, картички. От фондация „Агапедия“ 
искат децата да изработват картички за различни поводи,  с цел  да ги купят. Парите 
отиват за финансиране на летните и зимни лагери.

Децата разполагат с материали за рисуване. Ако възникне проблем, може да се извика 
психолог. Но ако има дете със специална нужда, тогава е необходимо да се издаде 
направление.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

Право на равни възможности

Понастоящем „Детска къща“ е на ПРОЦЪФТЯВАЩО ниво. Децата в ЦНСТ „Детска 
къща“ имат равни възможности.

Те имат право да решат какво да правят в свободното си време, но преди това трява да 
поискат разрешение.

Понякога децата провеждат събрание, на което обсъждат най-различни въпроси, 
например какво искат да ядат.  Децата имат правото да избират какви дрехи да носят, 
могат да задават въпроси за провежданите здравословни процедури. Сред децата има 
личности, открояващи се като лидери. Понякога се организират игри, в които децата 
играят ролята на социален работник.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на напътствия

Понастоящем „Детска къща“ е на ОЦЕЛЯВАЩО ниво. Децата имат право на 
напътствия. В ЦНСТ-то има достъп до психотерапевт всяка седмица. Някои деца всяка 
седмица имат срещи с психолог, което се определя от Отдел закрила на детето. При 
настаняването на всяко дете в ЦНСТ „Детска къща“ се определя дали детето има 
нужда да посещава психолог. Направлението се издава за период от 6 месеца или една 
година, ако детето има нужда. Някои деца посещават психолог, като децата имат 
подкрепа при трудни теми. Каквото и да се случи, те винаги разговарят с директорката 
Йорданка.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Право да бъдат чути и да участват в решенията

Понастоящем „Детска къща“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Децата в ЦНСТ-то могат да 
вземат решения за това как да се обличат, какво да правят през свободното си време, 
да избират и планират менюто си. Децата биват учени как да спазват правилата – ако 
не спазят някое правило, им се взема някаква любима вещ, като например Playstation. 
Интересното е, че това позитивно дисциплиниране има ефект – когато ги попиташ защо 
са им взели Playstation играта, те отговарят, че е защото не са слушали.

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 „Детска къща“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Всички деца имат акт за 
раждане. Децата са научени да поемат отговорност за действията си чрез въведената 
мярка да плащат от личните си джобни пари, в случай, че счупят нещо нарочно. Децата 
в ЦНСТ „Детска къща“ се възпитават на отговорно поведение чрез изпълняване на 
личните си задължения – те поддържат цялото пространство, сервират, отсервират, 
оправят си леглото.  В ЦНСТ „Детска къща“ социалните работници са пример за етикет 
и добро държание. В случай на нередност от страна на дете, винаги първо се 
разговаря, при нужда многократно, и час след това следва позитивно наказание.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Понастоящем „Детска къща“ 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. Веднъж годишно персоналът 
посещава семинар за техники за позитивна дисциплина и алтернативи на телесните 
наказания. Служителите нямат право да остават насаме повече от 5 минути с дете в 
стаята му. Децата имат координатори по насилие, а също и кутия за жалби. 
Координаторите са социални работници. Децата да се обърнат към този, на когото 
имат доверие. Много често обаче този, който се оплаква, е агресорът. Затова в случай 
на конфликт задължително трябва да се разговаря и с двете деца, участващи в него

ЦНСТ-то  има достъп до психотерапевт всяка седмица. Някои деца имат срещи с 
психолог, което се определя от Отдел за закрила на детето. При настаняването на 
всяко дете в ЦНСТ „Детска къща“ се определя дали детето има нужда да посещава 
психолог. Направлението, което се издава за период от 6 месеца или година, ако 
детето има нужда.

В ЦНСТ „Детска къща“ няма проблеми със сигурността. През нощта къщата има 
външно осветление, външната врата на двора се заключва, а на двора има и куче, 
което би предупредило за нежелани посетители.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Социалните работници трябва да посетят обучения как да предотвратят злоупотреба.

Право на безопасност от 
малтретиране и пренебрегване
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Право на духовно развитие

Понастоящем „Детска къща“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Децата нямат възможност да 
бъдат част от духовна общност. Въпреки това имат право да ходят на църква, а в 
ЦНСТ-то се празнуват важни религиозни празници като Великден, Рождество 
Христово, рождени и именни дни на децата, директора и детегледачите. Единственият 
духовен и религиозен материал и книги, които са налични и достъпни, е Библията. 

За да  премине към ниво Процъфтяване, домът може да осигури повече духовни и 
религиозни православни материали и да насърчи децата  за посещение на църква и 
литургия. Важен аспект тук би било децата да научат за историческата роля, която 
православната църква е изиграла.

Да бъдат осигурени подходящи духовни и религиозни християнски материали.

Посещаване на православната църква не само на религиозни празници, но 
всяка неделя.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ

Право на чест и свобода

Понастоящем „Детска къща“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Децата са третирани добре. 
Те също имат право на личен живот в рамките на разрешеното. Децата имат прякори, 
които биха били счетени за обидни, ако някой от персонала се обърне по този начин 
към тях, но по между си ги използват, без да се чувстват обидени. Директорката и 
детегледачите учат децата на добри обноски и уважение към другите. Децата правят 
много добро впечатление на хората, защото винаги говорят уважително и на „Вие“. Два 
пъти в годината година директорката води децата на едноседмична почивка – през 
лятото на море, а през зимата на планина. Ако цялата сума не бъде покрита от 
дарители, останалата се взема от техния бюджет. Една от организациите, която ги 
спонсорира, е „Движение на българските майки“. 

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

ОЦЕЛЯВАНЕ ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Финансов стандарт

Стандарт за управление и човешки ресурси

Понастоящем „Детска къща“ е на процъфтяващо  ниво. ЦНСТ-то има счетоводителка 
на щат. Всички разходи се отчитат, като няма злоупотреба с финансови средства. 
Всяка година се извършва процедура за вътрешен контрол и инвентаризация със 
заповед от кмета, а също така и одит. Всичко, което се купува , се отчита, в противен 
случай трябва да се плати с лични пари.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки.

Понастоящем „Детска къща“ е на ПОДДЪРЖАЩО ниво. Домът отговаря на изискванията 
за лицензиране, одит и управление. В дома има редовни ежемесечни срещи на 
персонала. Пазят се всички доклади за инциденти и архив за обучения. Персоналът 
посещава обучения със супервайзор на тема границите, начин и методи на работа. 
Супервайзорът е външен психолог и психотерапевт. С него се обсъжда екипното 
взаимодействие. Екипните срещи се провеждат всеки месец, а индивидуалните на 
всеки 4 месеца. ЦНСТ-то няма борд на директорите, тази роля изпълнява кметът.

В момента не са необходими/идентифицирани стъпки

ОЦЕЛЯВАНЕ

ОЦЕЛЯВАНЕ

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПОДДЪРЖАНЕ НА НИВОТО

ПРОЦЪФТЯВАНЕ

ПРОЦЪФТЯВАНЕ
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Стратегически Инициативи
NAME OF STRATEGIC INITIATIVE

NAME OF STRATEGIC INITIATIVE

NAME OF STRATEGIC INITIATIVE

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Децата посещават уроци по пиано и ксилофон в Къща за 
музикални вълшебства Дивизи
в Пловдив и имат нужда да се упражняват вкъщи.

ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЧАКВАНИ 
РАЗХОДИ

<5,000 лв

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Старите душове, мивки и плочки са амортизирани и имат 
нужда от подмяна. Децата
имат нужда да играят на двора, но по-голямата част е 
покрита с пръст, и когато вали, е
кално, затова е нужна подходяща за деца настилка.

ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЧАКВАНИ 
РАЗХОДИ

<5,000 лв

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Покривът е за смяна.

ПЪРВОНАЧАЛНИ ОЧАКВАНИ 
РАЗХОДИ

<5,000 лв
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Настоящи партньори за 
подобряване на 
състоянието на ЦНСТ-та

едно сърце българия

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


A Child’s Hope Foundation


