Отчет за дейността на Център за рехабилитация и социална
интеграция «Карин дом» за 2012г
Работа с деца
През 2012г социални услугите от ЦСРИ „Карин дом” са ползвали общо 289 деца. От тях:
 от Варна и региона - 114
 от страната – 41
 от чужбина - 2
Новоприети деца за 2012г са 157 от които:
 от Варна и региона - 114
 от страната – 41
 от Португалия и Русия - 2
Децата ползвали услуги от Карин дом общо 289 са разпределени в следните програми:
1.„Терапия в Центъра” 195 деца със специални нужди и техните семейства
 с тях са проведени общо 5268 сесии
 домашни визити на деца - няма
 консултации с родителите на нови деца - 157
2.„Ранна интервенция» 94 деца и техните семейства
 нови деца - 68
 домашните визити - 530
 общ брой деца минали през програмата - 184
Деца преустановили посещенията си в Център «Карин дом» за 2012 г са общо 28.
Общият брой на проведените прегледи и консултации на деца и възрастни от д-р Михайлова
са 1113 бр.
Проведена плувна терапия през м. юни – м. юли - 100 сесии с 26 деца
Oбщият брой деца получили терапия в Карин дом от неговото откриване през 1996г до 2012г
са 1319.
От 5 октомври 2012г беше разкрита Библиотека на играчките, която даде възможност на 75
деца и техните семейства да ползват тази услуга.
Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди:
Срещи с директори, експерти, социални работници, педагогически съветници, логопеди,
психолози и ресурсен учител за деца успешно интегрирани в общообразователни училища и
градини – общо 948
За учебната 2012-2013г. интегрирани в общообразователни учебни заведения са общо 15
деца
- Общообразователни детски градини -6
-Общообразователни училища - 9
Постъпили в специализирани учебни заведения: Общо 10 деца
- Специализирани училища -6
- Специализирани детски градини - 4
с което общият брой интегрирани деца от 1996 до 2012г стават 196.
Работа по държавни делегирани дейности - капацитет 50 деца работили Марина,
Бистра, Пламена, Вероника.
Карин дом получава финансиране като държавна делегирана дейност от Община Варна
за 50 деца.
Отчетност към държавни и общински структури
-социални доклади за ОЗД –122 бр
-месечни отчети в ОЗД за брой деца по ДДД -12 бр
-шестмесечни отчети до АСП – 2 бр
- отчети до Община Варна – 3 тримесечни, 3 ежемесечни,1 тригодишен
-годишен отчет до ДАЗД -1 бр
Проведени разговори с родители във връзка с ДДД -250 бр
Работа по отчетността на ДДД
- нови и подновени направления - 64 бр
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- сключване на договори за услуги – общо 77 ( ДДД - 64 бр, терапевтични -13бр)
- изготвяне на индивидуални планове за грижи – 21 бр
- попълване на 700 изпълнения по ДДД за 50 деца - общо за 2012г
Проведени разговори със социални работници от ОЗД – 201бр
Проведени разговори със специалисти от Дирекция ”Здравеопазване и социални
дейности” в Община Варна – 29 бр
Работа по проекти
- От м.януари 2012г Фондация Карин дом е лицензиран дистибутор на Монтесори материали.
Създаден е уеб сайт, който популяризира дейността и дава възможност за онлайн поръчки.
Участници в създаването – Станимира и Надя С.
- През годината бяха проведени 7 работни срещи на екипа по програма «Ранна интервенция».
- Гости на «Кафе Сосиате» през 2012г бяха:
 20 февруари – проф. Атанас Атанасов – актьор и преподавател в НАТФИЗ „Кръстьо
Сарафов”;
 20 март – г-жа Магдалена Малеева – след края на спортната си кариера тя създава
Gorichka.bg, за да направи модерен в България зеления начин на живот;
 24 април – г-жа Марта Вачкова - актриса и телевизионна водеща на телевизионно
предаване по Канал 1;
 На 10 май гост беше сър Ричард Томас - бивш посланик на Великобритания в България
за периода 1989 – 1994г;
 На 28 юни 2012г. се проведе поредната среща на кафе с Kристофър Уилямс –
преподавател към център „Международно обучение и изследователска дейност” в
Бирмингамския университет, Великобритания;
 На 27 юли 2012г. в Арт салона на Радио Варна се проведе поредната срещата от
инициативата Кафе Сосиете. Проф.Диана Гергова е преподавател в Държавния
университет в гр.Жешув, Полша, където чете лекции по Археология на България и
Тракийска археология;
 На септември 2012г. специален гост на Кафе Сосиете беше Кристофър Уилямс
преподавател
в
Бирмингамския
университет
с
презентация
на
тема
„Антидискриминационни практики спрямо хора със специални потребности”.
 През октомври 2012г. специален гост на Кафе Сосиете беше Йорген Нилсън.
- През 2012г беше реализиран Проекта «Рахабилитация на стари гаражи за обучителни и
възстановителни дейности за деца от Карин дом», който направи възможно да се преустроят
старите гаражи в модерма и многофункционална сграда. В момента там се помещава
«Библиотека на играчките» и «Клуб на родителя».
- От началото на м.март, като партньор на ЛУМОС, Карин дом в лицето на Б.Бончева и др.А.Апостолов участваха в международен проект „Да превърнем думите в дела: Упражняване
на правата и приобщаване на децата с интелектуални затруднения в Европа”. По проекта бяха
организирани 9 срещи в Карин дом на децата от групата за детско участие и техните
родители (в някои от срешите взеха участие Стефка и Сара). Д-р.А.Апостолов и Б.Бончева
участваха в 7 срещи на работните групи.
- На 18.04 в х.“МОДУС” беше проведена среща на партньорите по Ранна интервенция участници М.Цонева, Ж.Сапунджиева, М.Николова, В.Василева, З.Атанасова, д-р.
А.Апостолов и екипа по Ранна интервенция.
- На 19 и 20.04 срещи на партньорите по Проект ”Професионални концепции и програми за
професионалисти, работещи с деца с увреждания и семейства в ситуации на развод”. На 20.04
26 човека от 10 организации ще посетят Карин дом – М.Николова,Ж.Сапунджиева, Маги,
Веси, Вили.
- На 19.04 в Младежки дом „Орбита” се проведе среща на НПО с посланиците на Франция и
Германия. Презентиране на програмата Ранна интервенция от д-р.А.Апостолов.
- На 3.05 организационна среща на мениджмънта, Жечка и Андреас относно новия проект ”И
аз мога да спортувам”, финансиран от Община Варна.
- На 11 и 12.05 тиймбилдинг на екипа и мониторинг по Програмата „Ранна интервенция” в
екокомплекс „Шерба” до с.Гроздьово. В «Борсата за идеи - отвореното пространство за
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бъдещето на Ранната интервенция» участва Екипа ан Карин дом. Водещибяха: д-р.А.Апостол
и Ваня Иванова.
- На 29.05 организационна среща по партньорски проект «Дни на добротата» с ЦДГ №5
«Слънчо», ОДЗ №6 « Палечко» и ЦДГ №8 «Х.Ботев».Учатваха: Мариана, Жени, Звезди, Маги
и Ивелина Христова.
- На 13.06 среща на Ж.Сапунджиева М.Цонева и г-жа Емилия Карджилова Програмен
координатор по Проект »Библиотека на играчките» на WWO.
- На 14.06 среща с треньора по плуване Филоп Кузов по повод плувни сесии по Проект »И аз
мога да спортувам». Участваха : Жени, Веси, д-р.Михайлова, Ева.
- На 25-29.06 в гр.Грац Австрия Жени, Веси и Вили участваха в двустранни срещи с
специалисти от организациите: Rainbows и “Yugend am Werke” по Проект» За специалисти
работещи с деца с увреждания и семейства в процес на развод”.
- На 6.07 работна среща с Холи Хикс Смол с мениджмънта и г-н Станчов за бъдещето на
Програма «Ранна интервенция».
- Нa 25.07 работна среща на мениджмънт, д-р Михайлова, соц.работници относно отчетност,
организация и капацитет на програма «Ранна интервенция «, като общинска делегирана
дейност.
- На 20.09 при посещението си в Карин дом Директорът на Фондация „За всички деца по
света” Марк Бюкана и Емилия Карджилова предоставиха референтните карти описващи
методично ръководство за всяка от наличните играчки в „Библиотека на играчката” за възраст
от 0г до 7 г. Любка (работнио време 10.00ч -12.00ч) и Росица (работно време 14.00ч – 16.00ч)
ще бъдат библиотекари предлагащи играчки на децата и техните родители. Играчките могат
да бъдат ползвани само на място.
- На 05.10 посещение на организация „Велукс”, с цел финансиране на нова проектна дейност.
- От 8 до 13.10 в гр. Флоренция Бистра, Пламена, Маги и Ваня участваха в международна
конференция по Проект „Професионални концепеции и програми за професионалисти,
работещи с деца с увреждания и семейства в ситуации на развод”.
- На 31.10 проведена работна среща на Менидежърския екип и екип ''Ранна интервенция'', за
включването им в проект ''Семейно – ориентиран подход в ранна интервенция' – от местната
практика към национален модел”. Финансиран от Отворено общество
- На 2.11 беше организирана среща на консултанти ранно детско развитие от Карин дом и
специалисти от АГБ за обсъждане на партньорството ни по Програма „Ранна
интервенция”.Участваха – Веси, Д-р Михайлова и консултантите по Ранна интервенция.
- В периода от 6 до 9.11 в Лондон, д-р.А.Апостолов и В.Василева участваха в работна среща
преглед на извършена дейсност, планиране на бъдещи дейности и разпространение на
постигнатите резултати «Изследователски проект по Ранна интервенция».
- На 19.11 среща на обучителния екип по ранна интервенция към Проект «Семейно
ориентирания подход в ранна интервенция от местна практика към национален модел» –
Звезди, Жени, Веси, д-р.А.Апостолов, Ели, Бистра, Стефка, Д-р.Михайлова, Симонета
Попова.
Карин дом обучава
- На 26.01 се проведе среща с Мартин Джуров - преподавател ВСУ за включването му в
обучителния екип на Карин дом- М.Николова, Жени, Звезди.
- На 14.02 Надя С, Жечка, Станимира посетиха Екоучилище «Монтесори» за да консултират
специалистите за оборудването и материалите по система Монтесори.
- На 16,17,25.02 обучение на 7 възпитатели от Екоучилище «Монтесори» в Карин дом-Жечка,
Деси, Надя С.
- На 14, 15,16.02 в гр.Добрич беше направено обучение на учители от 3 общообразователни
училища и 1 детска градина по Проект «Ела в моя свят» на ОУ «Стефан Караджа» - Звезди,
Женя, Маги, Бистра, Стефка.
- В периода 20-24.02 обучение по система Монтесори на Мирослава Иванова Монтесори
педагог от «Биодетска градина Хай»– Жечка, Надя С.
- На 3.03 семинар - обучение в рамките на заключителната конференция по ”Ранна
интервенция” – обучители: Звезди, Бистра, Стефка.
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- На 10 и 17.03 обучение на учители на Екоцентър «Монтесори» - Надя С, Деси, Жечка.
- В периода 21 – 23 обучение на учители от гр.Добрич по Проект «Ела в моя свят» -Звезди,
М.Джуров, П.Кожухарова.
- В периода 26.03.-31.03. в ЦСРИ Карин Дом обучение на четирима специалисти /
рехабилитатор, логопед, психолог, социален работник (медицинска сестра) от екипа по Ранна
интервенция от Сдружение ”Еквилибриум „ – гр. Русе - Звезди, Маги, Бистра, Стефка.
- На 10;11;27 и 28.03., 29.03., в ЦСРИ Карин Дом обучение на кооординатори по интеграция
на деца със СОП и Мултидисциплинарен екип на тема „Хуманизъм и прагматизъм в
образованието на деца със СОП” към Община Варна, Дирекция Образование – водещ
Ивелина Кръстева, Ж. Сапунджиева, М.Цонева и Зв. Атанасова.
- От 17 до 19.05 в Карин дом практическо обучение по система Монтесори за външни
специалисти (18) и Петя Вичева - логопед от Феодора Станчов.
- На 7.06 в Карин дом беше представена презентация от Ким Тейлър и Стела Пламенова от
Spring Common School за учители от училища и детски градини, представители на общини на
тема:”Приобщаващо образование - практически аспекти”
- Проведени обучения от З.Атанасова:
 На 21.01 се проведе обучение на учители от СОУ гр.Бургас с цел споделяне на опит за
работа с деца със СОП и техните родители На 13;14 и 15.06 на специалисти от ЦСРИ в
гр. Несебър.
 На 22 и 23.02 проведено обучение на учители от Помощно училище в гр.Кубрат на
тема: «Подходи за работа на ученици със СОП»
 На 10.05 десет специалисти от ЦСРИ от В.Търново и ЦСРИ – Севлиево бяха на
обучение в Карин дом
 На 21.05 обучение на 15 учители от Помощно училище от паралелки за деца с
множество увреждания към дом «Калинка» от гр.Шумен.
 На 18.06 в Карин дом заедно с Ивелина Кръстева беше направено обучение на учители
от общообразователни детски градини №5, 6, 8 от гр.Варна по Проект «Дни на
добротата».
 На 20;21 и 22.06 в Карин дом на специалисти от Помощно училище в гр.Нови Пазар.
 В периода 25 – 28.09 на специалисти от ДЦ ”Св.Мина” на тема:”Терапия в
мултисензорна среда”.
 На 2.11 в Карин дом на практическо обучение бяха специалисти от ЦСРИ-гр.Несебър
на тема:»Работа с деца с нарушения от Аутистичния спектър».
 На 21 и 22.11 обучение на медицински сестри в гр.В.Търново на тема:”Работа с деца с
нарушения в Аутистичния спектър”;
- На 28.06 изложбената зала на радио ”Варна” гост на кафе „Сосиате” беше Кристофър
Уилямс преподавател в Бирмингамския университет.
- От 25 до 29.06 на обучение в Карин дом бяха 9 специалисти от Дневен център за деца и
младежи гр.Свищов обучител З.Атанасова. На 26.06 обучение на тема »Групи за игра»-теория
и практика от Бистра и Стефка.
- На 06.07 се проведе обучение на тема: „Интерактивна творческа работилница” с водещ
Ивелина Кръстева. В него взеха участие учители от ЦДГ № 5 „Слънчо”, ЦДГ № 8 „Щурче”,
ОДЗ № 6 „Палечко”. От Карин дом участваха груповите отговорници, децата от групите и
родители.
- На 14.07 се проведе обучение с Даян Фрейзър. Тема на обучението: „Развиване на основни
комуникативни умения при деца с Аутизъм. Първи стъпки в АВА”. В него участваха
родители и специалисти от гр. Варна и страната. Място на провеждане: хотел „ Голдън
Тюлип”.
- На 19, 20 и 21.09 в Карин дом се обучаваха четирима специалисти от Помощно училищегр.Кубрат. От екипа на Карин дом в обучението се включиха Ангелина и Вергиния.
Обучители: Звезди, Жечка, Надя Савова.
- От 15.10 до 20.10 в Карин Дом беше Джудит Нюман – директор и съосновател на Early
Childhood CARES от Орегон, САЩ - Програма за ранна интервернция и специално
образование в ранно детство. Тя проследи работата по Програма,,Ранна интервенция'' домашни визити и група за игра, и на 17,18 и 19.10 проведе обучение за външни организации.
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- На 2.11 в Карин дом на практическо обучение бяха специалисти от ЦСРИ-гр.Несебър на
тема:»Работа с деца с нарушения от Аутистичния спектър». Обучител Зв. Атанасова.
- На 29.11 в Карин дом Дейвид Бисет и неговият екип направи презентация представяща
социален модел за промяна на нагласите в обществото към хора от социално уязвими групи.
Карин дом се обучава
- На 21.02 в Гранд МОЛ лекция на Д-р Райков ортопед на тема: „Вродени и придобити
малформации в ранна бебешка и детска възраст.”–Влади, Андреас, Светла А, Вили.
- На 22.02 логопеди, соц.работници и консултанти ранно детско развитие от Карин дом
участваха в семинар в Медицински колеж на тема: «Орално-моторна терапия при деца с
нарушен механизъм на хранене“.Бяха обсъдени проблемите на храненето на деца с вродени
аномалии на устната кухина, недоносени и родени с ниско тегло са предизвикателство пред
медицинските специалисти. Най-новите подходи и методи в тази област ще бъдат
представени от г-жа Нина Йорданова – терапевт.
- На 19.03 в Младежки дом «Орбита» презентация на Д-р Гилсън Капилуто от САЩ на
тема:»Хранене и преглъщане в педиатрията»
- На 2.04 обучение по «Актьорски техники за успешни презентации» в обучител – участвали:
М.Николова, Ж.Сапунджиева, Ани, Веси, Бистра, Пламена, Звезди, Маги, Деси, Ваня, Вили,
сара, Надя С, Светла А, Ева, Стефка.
- От 21.04 до 30.04 участие на Звезделина Атанасова в уъркшоп по с-ма ПЕКС – гр.Лондон
- На 10.05 Светла Ангелова и Велислава участваха в семинар организиран от списание «Девет
месеца» на тема:» Азбука на деткото хранене, от захранването до 2г. Какво алергизира
децата».
- На 14.05 в Карин дом обучение на екипа, помощник възпитатели и асистентите по проект
„Баба и внуче” на тема:”Игрова терапия” от Д-р Маргaрет Уиндзор.
- От 14 до 17.05 участие в обучение за прилагане на психологическия тест „Бейли III” – втора
част – Стефка, Ели, Цвети, Вили и Светла А.
- В периода 30.05 – 8.06 се проведе обучение по Ранна интервенция за целия екип с лектор Дейвид Алън –асистент професор Специална педагогика - Щатски университет САЩ.
Работната му програма включваше: посещения на домашни визити, занятия на групите за
игра, терапевтични сесии в Карин дом и градината и среща с родителите на деца ползващи
социални услуги от Карин дом. Дейвид Алън направи супервизии по случаи на деца
ползващи услуги от Карин дом.
- В периода 30.05 – 8.06 обучение по Ранна интервенция за целия екип с лектор - Дейвид
Алън –асистент професор Специална педагогика - Щатски университет САЩ.
- На 4 и 5.06 във Велико Търново, Андреас участва в обучение по Организиране и провеждане
на детски лагери. Организатор –Корпус на мира.
- От 7.06 до 11.06 в Карин дом бяха Ким Тейлър – Директор и Стела Пламенова – Специален
педагог/ методист на Училище за деца със специални образователни потребности в Кембридж
– Великобритания, за да споделят опит в обучението на децата със специални образователни
потребности и проведоха супервизия на терапевтичната работа в Центъра.
- На 16,17 и 18.06 Бистра участва в обучение по Арт-терапия организирано от ИзточноЕвропейската Асоциация по Арт-терапия и Държавен институт по Педагогика и ПсихологияМосква.»Телесна арт-терапия» с обучител д-р.ф.н Владимир Никитин и «Терапия с визуалнопластически художествени средства» с обучител к.п.н Артьом Лобанов.
- На 19.06 Росица и Маги наблюдаваха музикални сесии на Кристине Хол и Марине Гетчермузикални терапевти от САЩ в ДМСГД Виница.
- На 22.06 Надя М, Ваня, Петя в информационна среща-дискусия на тема:»Интеграция на
ученици с увреден слух от Варна и региона.» организатор Ресурсен център-Варна.
- На 3.07 и 17.07 вътрешна квалификация на Екипа на тема: «Сензорна интергация и сензорна
оценка».Обучител - З.Атанасова.
- На 4 и 5.07 се проведе обучение на екипа на Карин дом и външни специалисти на тема:
„Скрининг на развитието по възраст и етапи” с водещ Холи Смол.
- На 9 и 10.07 в КК ”Албена” участие в обучение на тема:”Обучение по комуникация с деца/
младежи с увреждания и трудности при общуването”.Участват: Надя М и Андреас.
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- На 11, 12, 13 юли се проведе обучение на екипа на Карин дом по метода АВА с водещ Даян
Фрейзър. Бяха направени супервизии на 8 деца. На 14.07 в х.»Голдън тюлип» обучение за 35
външни специалисти.
- На 10.07 запознаване на принципите на работа на новоинсталираната противопожарната
система за известяване. Инструкции за действие при пожар или лъжлива тревога да изнесени
пред таблото на системата.
- На 17.07 вътрешно обучение на тема:”Сензорна интеграция. Сензорна оценка. Сензорна
диета”- обучител: З.Атанасова.
- На 12.09 Бистра се включи в обучение по Проект „Борса за идеи”.
- На 22.09 в РИОКОЗ проф. д-р Юрий Анастасов, ръководител на Отделение по пластична
хирургия към УМБАЛ "Св.Георги" Пловдив проведе квалификация на екипа на
тема:»Вродени лицеви аномалии – първи грижи и хранене, предоперативни изисквания и
следоперативни грижи при деца с лицеви аномалии, мултидисциплинарно лечение”.
Участници от Екипа на Карин дом в обучението бяха: логопеди, Д-р.Михайлова, Светлана А,
Веси, Звезди, Надя С, София и специалисти от лечебни, социални, образователни институции.
На 25.09 Любка и Роси участваха в практическо обучени по проект „Библиотека на
играчката” в ДМСДГ ”Виница”.
- На 06.10 Сдружение ''Цветно бъдеще'' в партньорство с МУ – Варна, Факултет по
обществено здравеопазване, организира младежки форум за здравословно хранене, в който
взеха участие – Веси, д-р.Михайлова, Св. Иванова, Петя, Ели
- На 19-ти и 20-ти Стефка беше във Велико Търново на семинар на тема: „Интерактивни
методи на обучение, организиране и провеждане на лагери”, организиран от Корпуса на мира.
- На 26.10 в Трудова медицина д-р.Михайлова и Милена участваха в обучение по
здравословни и безопасни условия на труд.
- На 29 и 30.10 в Карин дом Ангелина Йорданова проведе обучение на тема '' Ключови
мениджърски умения '', като допълнителна квалификация – Мариана Николова, Ж.
Сапунджиева, Веселина Василева, д-р.Михайлова, Звезди, Жечка, Ели, Бистра, Л. Велчев, Св.
Иванова
- На 5.11 в Карин дом се проведе обучение на екипа по Проект „Библиотека на играчките”.
Гости: Anthony Salandy - Technical Director, Monitoring and Evaluation; Eleanor Hartzell Program Manager with WWO; Rosy Evans - Program Coordinator with WWO; Емилия
Кърджилова - Програмен директор ФДРС; Ева Стоянова - Специалист„Връзки с
обществеността”
Програмата на обучението включваше презентация на проекта
демонстрация за родители, баби-асистенти, пом.възпитатели, членове на терапевтичния екип
и библиотекарите.
- На 29.11 в Карин дом Дейвид Бисет направи презентация представяща социален модел за
промяна на нагласите в обществото към хора от социално уязвими групи.
Участия в конференции, форуми и кръгли маси
- На 29.02 в гр.Стара Загора Звезди взе участие в кръгла маса на тема: «Как да съобщаваме
диагнозата на семействата на дете с утреждане» и ще проведе супервизия на екипа на
Сдружение „Самаряни”.
- На 28 и 29.02 Веси и Апостол бяха в София за участие в конференция по Ранно детско
развитие, организирана от БАЛИЗ.
- На 23 и 24.02 г-н Иван Станчов, Веселина, Апостол и Мариана бяха във Велико Търново на
заседание на експертната група по ранна интервенция и представиха модела на Програма
Ранна интервенция пред Общината.
- В периода 12 -14.03 заключителна конференция на организациите работещи по Проект
„Развитие на услугата ранна интервенция за деца със специални нужди в местните общности”
и представители на общини с финансовата подкрепа на Фондация „Лале” и Фондация ”Оук” –
участваха: Мениджмънта на Карин дом, консултанти по ранно детско развитие и водещите на
групите за игра.
- В периода 26 - 30.03 участие в семинар в Швеция, тема „Ранна интервенция – защита на
заключителния етап на Програмата” – участници Мариана и Апостол.
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- На 27,28 и 29.04 в гр.София IV ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКИ КОНГРЕС „Работа в екип със
страдащото бебе и дете” организиран от Асоциация Българско психоаналитично
пространство и AFPRF „Espace Analytique” – Париж - участници Роси, Вероника, Пламена.
- На 8 и 9.05 в гр. София участие в заключителната конференция за споделяне на резултатите
и поуките от практическото реализиране на демонстрационни модели и подходи на работа с
деца и семейства в риск, които са приложими и в други населени места в България.
Финансирана от Фондация «Лале». - Веси и Маги.
- На 8.05 в гр.София Веси и Маги участваха в семинар организиран от Столична община
съвместно с българо – немската Фондация «Приятели 2006», на тема: »Нови пътища за
подпомагане на деца с увреждания и техните семейства».
- На 11,12,13.05 в гр.София Велислава участва в Дните на Франсоаз Долто в България
„Детето и психоанализата”.
- От 4.06 до 6.06 гр.Варна Ж.Сапунджиева, М.Николова и В.Василева участваха в VI
Национален форум на доставчиците на социални услуги, организиран от NASO.
- От 7.06 до 09.06 в КК”Св.Константин и Елена” х.”Ж.Кюри” участваха в Общо събрание на
НМД – М.Николова, В.Василева, Ж.Сапунджиева, А.Апостолов.
- На 17 и 18.07 в София Меги участва в международна конференция организирана от НМД и
Отворено общество на тема:”Деинституционализация на деца и възрастни с умствена
изостаналост”.
- От 27 до 30.09 в к.”Елените” в Слънчев бряг Бистра участва в конференция /семинар на
тема: „Социалната иновация – шотландският опит и неговото приложение в България” и
”Работилници за иновации в социалните услуги” - организирана по Проект “Устойчив
иновативен модел за обмен на нови практики в областта на социалното включване”.
- На 1.10 в гр.София участие на среща организирани от Америка за България за продължаване
на финансирането на Проект «Кафе Сосиате».Участвали: Г-н Станчов и М.Николова.
- На 2 и 3.10 в гр.София участие на заключителна сбирка на Корпуса на мира. Участвали: Г-н
Станчов, М.Николова и Сара Макфийтър.
- В периода 24 – 26.10 в гр. София, Веси и Апостол участваха в годишната
конференция на „Eurochild”. Темата на конференцията беше - „Популяризиране на правата на
децата в алтернативни форми на грижа в Европа”. Събитието събра в София експерти, хора от
научните среди и политици от цяла Европа, които обсъждиха проблемите на децата и
семействата в риск, и децата живеещи в алтернативна на родното семейство грижа и търсиха
отговори на въпроса как най-добре да бъдат защитени и популяризирани техните права. Във
връзка с конференцията, вечерта на 25 октомври, Президентът Росен Плевнелиев даде прием
за делегатите, на който присъстваха и посланици от различни европейски страни у нас.
- От 15 до 17.11 в гр. София Андреас участва в конгрес на физиотерапевтите с
тема:”Рехабилитация на социално значими заболявания на нервната система и опорнодвигателния апарат”. Събитието е организирано от Катедра „Медицинска рехабилитация и
ерготерапия” към МУ – София.
- На 15.11 родителите Божидар Томов участваха в конференция, организирана от ЛУМОС за
деинституционализазия на деца с представители на министерства и ведомства.
Работни срещи с държавни, общински институции, НПО и партньорства
- На 12.01 проведена работна среща с д-р Топалова-психиатър с цел бъдеща съвместна
дейност-М.Николова, Ж.Сапунджиева, Зв.Атанасова
- На 17.01 в ОЗД среща на доставчиците на социални услуги от гр. Варна –М.Николова,
Жени, Марина
- На 18.01 проведена работна среща с представители на ДАЗД и МНЗ-М.Николова,
В.Василева, Ж.Сапунджиева, А.Апостолов
- На 20.01 в Община - Варна М.Николова и Ж.Сапунджиева участваха в работна среща с
представители на детски градини и партньори по Проекта «Хуманизъм и прагматизъм в
образованието на деца и ученици със СОП».
- На 27.03 в Карин Дом се състоя среща - разговор на тема „Услугата Ранна Интервенция”
участници НПО „Ръка за помощ”.
- На 22.03 в гр.Добрич М.Николова участва на Управителния съвет на НМД.
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- На 28.03 Карин Дом посетиха представители на Агенция Социално Подпомагане с цел
представяне на проект „Развиване на система за планиране предоставяне на социални услуги
на регионално равнище”.
- На 5.04 участие в заседание на Комисия ”Закрила на детето” към Община Варна – Бистра.
- На 28 и 29.05 в гр. София участие в работна среща на представители на неправителствени
организации «Ранна интервенция при деца с увреждания и семействата им - по-добра грижа
за децата и превенция на изоставянето» - Апостол и Вили.
- На 30.05 работна среща между мениджмънта на Карин дом и представители на Технически
университет – Варна за бъдещо партньорство.
- На 1.06 среща с г-жа Л.Каспарян в Община Варна за утвърждаване на Ранната интервенция,
като общинска делегирана дейност. Участвали; Жени, Веси, Марина.
- На 19.06 в гр.София участие в работна среща на М.Николова по проблемите на
деинституционализацията на деца по проект на ЛУМОС.
- На 20.06 среща на Ж.Сапунджиева и Марина Пейчева с г-жа Атанаска Мезева - експерт
РДСП по Проект»Анализ на услугите за лица с умствени, физически и псийически
увреждания - попълване на информацинна карта.»
- На 21.06 Ж.Сапунджиева и М.Пейчева присъстваха на заседание на Социалната комисия
към Общински съвет –гр.Варна, на което беше прието предложението на Карин дом за
разкриване на услуга Ранна интервенция като Общинска делегирана дейност.
- На 2 и 3 в гр.София Бистра участва в работна среща по международния проект „Да
превърнем думите в дела: Упражняване на правата и приобщаване на децата с интелектуални
затруднения в Европа” с подкрепата на Европейската комисия, в партньорство със
Общинския съвет на Пардубице, Чешката република и Карин дом България.
- На 9.07 М.Николова участва в среща в Париба банк, на която се обсъжда откриването на
хранителна банка.
- На 28.09 на посещение в Карин дом бяха 6 областни координатори от гр.Варна, Добрич,
Пловдив, Търговище, Шумен на проект към АСП.
- На 15.11 Община Варна подготвя Конференция на тема:”Добри практики и партньорски
отношения на територията на Община Варна”. По този повод ще бъде разпространен
Информационен бюлетин, в който ще бъдат представени всички социални услуги с общинско
и държавно финансиране. ЦСРИ „Карин дом” е представен с кратка информация за
предоставяните услуги и снимки на избрани дейности. Снимките засне Снежана Карагьозова.
- На 17.10 партньорска среща по Програма „Ранна интервенция” със специалното участие от
страна на Община Варна на Луиза Каспарян, н-к отдел ,,Дирекция Социални дейности и
жилищн а политика''; Ани Конукова, Мария Генова -ОЗД и др.партньори по програмата.
- На 19.10 работна среща в ДЦХУ ''Ривиера'' организирана от граждански форум ''Чуйте
нашия глас''
- На 2.11 работна среща на екип »Ранна интервенция» и В.Василева с административния екип
на СБАГАЛ «Проф.Стаматов».
- На 6.11 работна среща с д-р М. Кабакова и д-р В.Дашева –психиатри от МБАЛ»Св.Марина»
с цел запознаване с дейността на Карин дом и условия за бъдещо партньорство. Участваха:
Жени, д-р. Михайлова, Ели и Бистра.
- На 8.11 среща на представители на организации – членове на НМД от Северен централен и
Североизточен район и техни партньори - училища. Цел на срещата беше обсъдена
Концепцията за оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 20102014г” на МОМН.От Карин дом в срещата участва Пламена – соц.работник.
- На 27.11 работна среща между Пламена Иванова – социален работник от Карин дом и
Красимира Ноева от Помощно училище дейността на учебното заведение и процедурата по
прием.
- На 28.11 в гр.Варна участие на Ели и Ваня в Семинар "Предизвикателства пред услугите и
грижите за деца от аутистичния спектър" 28.11.12г Д-р Иън Маклюър, консултант по детска и
юношеска психиатрия. Кралска педиатрична болница, Единбург. Мероприятието е
организирано от ЛУМОС.
Участия в културни и спортни прояви и други мероприятия
8

- На 19.01 в бистро «Европа» (срещу ФК) гост в «Кафе Сосиате» ще бъде католическият
свещеник от Варна Отец Яцек Войчек.
- На 29.02 Жени и Жечка посетиха представление на децата от ОДЗ 3 „Делфинче” по случай
Националния празник на България 3 март.
-На 29.02 Марияна, Ани, Стефка и Сара посетиха откриването на зала по проект на Клуб
«Хвърчило» и Клуб «Детски град» като председатели Дияна Настева и Нари Банкова.
- На 1.03 поздрав от учениците от СОУ ”Цар Симеон” изнесоха представление за децата на
Карин дом.
- На 2.03 концерт от учениците от Музикално училище ”Добри Христов” с ръководител Руми
Петрова.
- 08.03 - празник по случай международния ден на жената. Деца, родители и специалисти
празнуваха заедно.
- На 14.03 БНТ снима филм за Програма „Ранна интервенция” в рубриката „Малки истории” –
историята на Светлана Ангелова, логопед в ЦСРИ Карин Дом.
- На 20.03 гост в „Кафе сосиате” беше тенисистката Магдалена Малеева.
- На 21.03 ученици от ОУ ”Пенчо Славейков” IV кл.
- На 29.03 в София „Карин дом” получи от Фондация „Лале” наградата ”Проект на годината”
за Проект „Ранна интервенция” – участници Ж.Сапунджиева, д-р Ж. Михайлова и
В.Василева.
- На 29.03 в ОДЗ 13 „Детска радост” участие в спортен празник –Жечка и Вероника
- На 21.04 деца от ОЗД №”Детска радост” и децата от Карин дом заедно садиха дръвчета в
градината.
- По повод 23.04 - Международен ден на книгата г-жа Росица Тодорова и г –жа Ася Иванова
от Регионална библиотека ”П.Славейков” донесоха книги и заедно с децата от Карин дом ще
четат приказки.
- На 27.04 в изложбената зала на радио „Варна” в кафе „Сосиате” гост беше актрисата М.
Вачкова. През деня тя се запозна сдецата , специалистите и дейността в Карин дом.
- На 10.05 в изложбената зала на радио „Варна” в кафе „Сосиате” гост ще бъде Ричард Томас
бивш посланик на Великобритания в България за периода 1989 – 1994г. На 11.05 кафе
„Сосиате „ бяха в гр.Търговище и на 12.05 в гр.Русе. Ани Василева придружи посланика в
съответните градове.
- На 21.05 участие в представянето на романтичен роман «Империатрица Елена» с автор
Елена Колева.
- На 28.05 в Карин дом беше изнесено куклено представление «Храбрият шивач» от артиста
Христо Колев от Театрална група »Щурче» финансирано от дамите от политическа партия
ГЕРБ. Представлението беше подарък за децата пo повод 1юни Международния ден на
детето.
- На 1 юни - Международния ден на детето в градината на Карин дом ученици от V гимназия,
ученици от Варненската търговска гимназия, децата от ЦНСТ от Владиславово и децата от
Карин дом заедно празнуваха, рисуваха, играха и пускаха хвърчила.
- На 4.06 ученици от ОУ»П.Славейков» проведоха съвместни занимания с децата от Карин
дом.
- На 23.06 в градината на Карин дом деца, родители, специалисти и приятели ще празнуваха
16 години от създаването на Центъра. Бяха открити Център за свободното време за деца и
родители и Библиотека на играчката.
- На 28.06 децата от група за социална интеграция посетиха Планетариума в Морско
училище.
- На 17 посещение на група за социална интеграция в Археологическия музей изложба на
„Златно съкровище”- Жечка.
- На 19.07 децата от добротворчеството представиха концерт за децата от Карин дом.
- На 26.07 Учебна противопожарна евакуация.
- На 27.07 в изложбената зала на радио ”Варна” гост на кафе „Сосиате” беше Проф. Диана
Гергова, която има множество публикации свързани с тракийската история и религия. Тя е
професор и преподавател в университета в гр.Жешув, Полша, където чете лекции по
Археология на България и Тракийска археология
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- На 31.07 децата от Карин дом и техните родители посетиха Аквариума и. Груповите
отговорници организираха мероприятието.
- На 17.09 по повод на първи учебен ден специалисти от Карин дом посетиха училищата,
където са интегрирани деца ползвали услугите на Центъра – Сара, Жечка, Вероника,
Пламена, Цвети.
- На 17.09 участие във фолклорна фиеста на ДЦ ”Ривиера” - Пламена, Сара, Жечка.
- На 19 и 20.09 посещение на служителите от Карин дом на Двореца „Евксиноград“.
- На 21.09 в изложбена зала на Радио „Варна” гост в Кафе „Сосиате” беше проф. д-р Юрий
Анастасов, ръководител на Отделение по пластична хирургия към УМБАЛ "Св.Георги"
Пловдив, специализирано в лечението на вродените лицеви аномалии.
- На 17.10 поредната среща в „Кафе Сосиате”. От 18.30ч гост беше проф. Ю. Нилсън.
- На 2.11 участие на празник и коктейл по случай 15 години от създаването на Агенция за
социално развитие - ”ВИЖЪН” – Жени и Жечка.
- На 31.11 шествие в градината на Карин дом за прогонване на „духовете” , празнувайки
Хелуин. Поканени бяха децата на екипа, колеги, спонсори и приятели.
- На 1.11 за децата от Карин дом имаше забавни игри посветени на Хелуин организирани от
доброволци от БЧК, V езикова гимназия и училище Л.Каравелов.
- На 05.11. в ефир по Радио Варна Звезди и майка на дете с Даун синдром говориха за децата с
тази диагноза. Поводът е 3-те изоставени деца с Даун синдром за месец октомври, въпреки
усилията на Програма Ранна интервенция
- На 6.11 пред Дневен център „Ривиера” Сдружение за подкрепа на лица с умствени
затруднения – Варна организира втората АРТ – СТРИЙТ изложба в гр. Варна под надслов
”Приемаме ли различните...?” в рамките на проект ”Приемаме ли различните? - Шанс за
социално включване на лицата с интелектуални затруднения”. В изложбата децата от Карин
дом участва с рисунки и произведения на приложното изкуство. Отговорници – Бистра и
Симона
- На 20.11 в театър ”Българан” покана от Дневен център за деца и младежи с увреждания
"Св.Йоан Златоуст" по случай 20 години от откриването му. Участваха: Пламена, Виргиния,
Петя.
Благотворителни изяви
На 31.01 представители на галерия ''Ева''подариха материали за арт занимания на децатаорганизатори Жечка и Жени
- На 27,28,29.02 Ангелина и Станимира продават мартеници в Експресбанк и във ВСУ
«Черноризец Храбър».
- На 24.02 има подписано споразумение с Експресбанк за финансиране на 30 семейства от
страната за едноседмична или двуседмична терапия за деца от 0 до 3-годишна възраст.
Дарителят поема транспортните разходи ,терапията и настанавянето в апартамента на деца
със специални нужди и техните семйства ползващи едноседмична или двуседмична
интензивна терапия в Карин дом.
- На 26.04 на посещение в Карин дом бяха представители на „Е-он –България” с цел
обсъждане на бъдещо партньорство.
- На 13.05 в градската художествена галерия „Борис Георгиев” състоя концерт на ДВГ
„Сребърни звънчета”. Инициативата е организирана със съдействието на доброволците от
Български младежки червен кръст. Приходите от концерта ще бъдат дарени за закупуване на
апаратура за родилно отделение в МБАЛ „Св.Ана”. Посетиха събитието:М.Николова,
Ж.Сапунджиева, В.Дончева.
- На 31.05 по случай 1 юни Ден на детето Фондация „Децата на бъдещето” дари на Карин дом
детски играчки.
- На 12 и 13.06 участие в благотворителна изява в Английското посолство на мениджмънта на
Карин дом, Елена Колева и майка й.
- На 14.06 Театър „Цвети” от гр. София изнесе представление за децата от Карин дом.
- На 28.06 фотографите от Групата по арттерапия и фотография към ЦСРИХУС подариха
професионални снимки на децата от 16-тия рожден ден на Карин дом.
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- На 11.11 в зала „Пленарна” на Община Варна родителският актив на Карин дом организира
благотворителен концерт. Поканени бяха всички специалисти, служители, родители и
приятели на Карин дом.
Еко форуми
- На 19.05 пролетно почистване на градината, в което се включиха членовете на екипа,
родители заедно с децата и доброволци.
- На 03.07 се проведе екскурзия до ПП „Златни пясъци”- Екопътека „По пътя на сойката”.
Участваха дацата от група „Социална интеграция”, група „Монтесори” и доброволци,
родители и социални асистенти.
- На 4.07 пикник в градината на Карин дом, деца от Центъра и ученици от V гимназия.
- На 12.10 децата от Карин дом и децата от ОДЗ №13 „Детска радост” заедно посетиха
Екопарк „Зл.пясъци”.
- На 17.10 в Карин дом децата празнуваха Ден на плодородието. Ден за обучителни игри и
забавление.
- На 31.10 се проведе еко инициатива посветена на Денят на Черно море. Край брега на
морето децата от групите имаха следните занимания: зеленурок за посветен на Черно море,
почистване на бреговата ивица и арт-занимания.
- На 7.11 по повод международния ден на екоучилищата бяха проведени следните
мероприятия:
 Засаждане на цветя и храсти от децата в групите: за социална интеграция,
Монтесори, ДНАС.
 Провеждане на еко-боулинг и игри за разделно събиране на отпадъци от групата за
гимнастика.
 Вероника и Теодора участваха в тържественото откриване на «Детска
екоакадемия» в ЦДГ №13 «Звездичка».
Проведени консултации с външни специалисти
- На 18.01 разговор чрез конферентна връзка по Skype с Елизабет Кокс и Джудит Олдфийлд –
консултанти по ранно детско развитие в провинция Британска Колумбия, Канада. Участници
–мениджмънта на Карин дом.
- На 24.01 проведена консултация с Вили Цанева-педагогически съветник ОУ,,Цар Симеон''
за проблеми в у-ще на Ивайло Велизаров-Жени
-На 25.01 проведена консултация с директор на детска ясла Зайо Байо за тризнаци
Стефания,Христо и Иван от Програма Ранна Интревенция-Жени
- На 3.02 Ж.Сапунджиева проведе разговор с Луиза Каспарят експерт от Община Варна за
Мишо Гайдаджиев за отпускане на еднократна помощ от Община Варна за лекарства.
- На 9.02 Ж.Сапунджиева разговор с Веселина Иванова експерт в Дирекция „Образование”
към Община Варна за прием на детето Богдан Русев в ОДЗ№3 „Делфинче”.
- На 15.02 Ж.Сапунджиева разговор с Марияна Борисова –Директор на Помощно училище
„Братя Миладинови” за прием на Светослав Сашев .
- На 27.03 Марина участва в среща със социалните работници и майката в ОЗД относно
промяната в социалния статус на семейството на детето Мишо Гайдаджиев.
- На 19.03 Д-р Гилсън Капилуто от САЩ направи консултация на Александър Александров
дете от Програма «Ранна интервенция»
- На 18 и 19.04 бяха проведени разговори с г-жа Павлина Христова гл.експерт в ОЗД към
РДСП Варна за прием на Александрина Анкова в ЦСРИ гр. Провадия и с г-жа Миглена
Кръстева соц.работник в ОЗД гр Провадия за направление за ползване на социални услуги в
общността и като сигнал за дете в риск от отпадане от общообразователната система –Жени,
Бистра.
- На 24.04 Ж.Сапунджиева и Велислава Доте участваха в работна среща с г- н Илиян Ризов
председател на Сдружение ”Съучастие” за детето Максим Боане.
- В периода 4 до 8.06 Дейвид Алън - асистент професор Специална педагогика в Щатски
университет САЩ направи супервизии на домашни визити, групите за игра, терапевтични
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сесии в Карин дом и градината. Беше проведена среща с родителите на деца, ползващи
социални услуги от Карин дом. Бяха проведени 2 работни срещи с мениджмънта.
- На 27.06 в новия Център за свободно време за деца и родители се състоя среща на родители,
специалисти от Карин дом и г-н Крис Уилямс преподавател в Бирмингамския университет.
Присъстваха 2 родители и 7 специалисти.
- На 11 и 12.07 разговори с Лидия Георгиева - Директор на ЦДГ13 „Звездичка”, Мария Генова
и Мария Димитрова – ОЗД относно даване на информация за състоянието на Станислав Савов
за ползване на ресурсно подпомагане - Ж.Сапунджиева.
- На 20.07 проведени разговори на Ж.Сапунджиева с Тина Боянова –директор на ОДЗ13
„Детска радост” и Нели Иванова –Директор ЦДГ43”Синчец” за прием на детето Богдан Русев
в детска градина.
- На 26.07 Ж.Сапунджиева проведе разговор с Дияна Дянкова за терапевтична програма на
Христина Маринова за новата учебна година.
- На 22.09 проф. д-р Юрий Анастасов, ръководител на Отделение по пластична хирургия към
УМБАЛ "Св.Георги" Пловдив направи консултация на детето Божидар Томов.
- На 12.11 Жени проведе разговор с д-р. Мариета Драганова от Майчин дом за включване на
детето Лаура Антонело Паса (дете с ниско тегло 500гр) в Програма „Ранна интервенция”.
Работа с родители – Жени, Велислава, Марина, Бистра, Пламена, Вероника
Сесии на родителски групи общ брой – 16
Индивидуални и Социални консултации – общо 931
 Индивидуални консултации на родители за ползване на соц. услуги в Центъра и в
общността -681
 Проведени разговори с родители във връзка с ДДД - 250
Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди – 32 работни срещи с
педагози и специалисти от детски градини и училища.
Проведени са 19 родителски срещи от които 8 организационни, 8 тематични и 3 по линия на
Кафе Сосиате.
Работа със студенти и ученици
Програмата за работа със студенти включва: запознаване с дейността на Карин дом, беседи по
темите “Принципи за работа с деца”, “Права на детето”, “Нормативно - законова уредба за
работа с деца със специални нужди”;организиране на практиката и стажа на студентите в
Карин дом; предоставяне на информация, материали и специализирана литература на
студентите, изготвящи курсови и дипломни работи.
През 2012г общо 164 студенти
- студенти от България - 159
- преподаватели от страната – 12
- студенти от чужбина – от 5 , са посетили Карин дом във връзка със запознаване с дейността
на Центъра, курсови и дипломни работи, стаж и учебна практика.
През 2012г общо 26 ученици са били запознати с дейността на Карин дом.
Работа с доброволци
Общо 417 доброволци се помагали в работата на Център «Карин дом» за периода 19962012г.
Общ брой доброволци за 2012г са: 88
През 2012г 15 доброволци в продължение на няколко месеца се включиха в дейността на
Карин дом. От тях – от България –11 ; от чужбина – 4 (Сащ и Великобритания). Доброволците
са запознати с дейността на Центъра и принципите за работа с деца със специални нужди.
През 2012г 57 доброволци помагаха в поддържането на градината и 26 ученици помагаха в
организацията на празници за децата в Карин дом.
Посещения в Карин дом
- На 19.01 Ден на отворените врати за представяне на програмата «Ранна интервенция». По
този повод ще бъде сниман филм за предоставените услуги. Представен филм за
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предоставените услуги по Програма Ранна Интревенция.В изработването на филма
участваха:Веси, Апостол, Ани, Звезделина,Св.Ангелова, Влади , Марина, Жени, Бистра,
Стефка, родители и партньори по програмата.
- На 21.01 15 учители от СОУ гр.Бургас посетиха Карин дом с цел споделяне на опит за
работа с деца със СОП и техните родители –организатор Звезди.
- На 14.03 посещение на Мариама Диало –Аташе на външно министерство по правата на
децата за България, Молдова и Румъния.
- На 27.03 Карин Дом посети Директорът на специално училище в гр. Анталия.-Веси и Ева
- На 27.03 Карин Дом посетиха представители на „Асоциация от бъдеще за инвалидите” гр.
Шумен - Марина
- На 30.07 на посещение в Карин дом беше вицепрезидента на Р България Г-жа Маргарита
Попова.
- На 17.09 до 21.09 на посещение в Карин дом беше г-жа Ан Тейлър.
- На 27 и 28.09 на посещение в Карин дом беше Ото Хирш и други консултанти - архитекти.
- На 21.09 посещение в Карин дом на Дейвид Тауър - Мениджър на ЛУМОС – Чехия.
- На 28.09 на посещение в Карин дом беше посланикът на Великобритания Г-н Джонатан
Алън.
- На 18.10 посещение на Дейвид Арчър – председател на УС Фондация „Карин дом” и
представители на ирландски консорциум.
- На 23.11 Карин дом посети Д-р Бистра Власакова - Анестезиолог, с подспециалност Детска
Анестезиология. Работи в Children's Hospital Boston, една от най-големите педиатрични
болници в Америка. Дамата има желание да обмени опит със специалистите в Центъра,
работещи с деца с нарушения в Аутистичния спектър и тяхната интеграция в обществото.
Ангажимент за срещата има Стефка, Маги, Д-р.Михайлова и Звезди.
- На 27.11 Д-р Иън Маклюър, консултант по детска и юношеска психиатрия. Кралска
педиатрична болница, Единбург и представители на ЛУМОС посетиха Карин дом с цел
запознаване с дейността на Центъра. Ангажимент на Ж.Сапунджиева.
Екип
От началото на новата учебна година се въвежда нова схема на мениджмънт за оптимизиране
на работата в Карин дом и професионалното израстване на екипа за следващите 6 месеца.
Мениджърите на екипите ще изпълняват координираща, контролираща и подкрепяща роля.
Разкрити бяха следните позиции:
-Мениджър „Групова работа” – Ж.Иванова - водещите на гр. ДНАС, група за социална
интеграция, гр. Монтесори и следобедна гр. Монтесори.
-Мениджър „Индивидуална работа” – Е.Горчева - специалистите осъществяващи
индивидуални сесии с деца.
-Мениджър Ранна интервенция” – Д-р Ж.Михайлова - консултантите по Ранна интервенция.
-Мениджър „Социални дейности и Приемна” – Б.Бончева - социалните работници и
техническите сътрудници в „Приемна”.
-Мениджър „Административен отдел” – В.Василева - специалистите в Административен
отдел.
-Мениджър „Помощник възпитатели и асистенти” – С.Иванова - помощник възпитателите и
личните асистенти (баби).
-Мениджър „Технически отдел” – Л.Велчев ще организира, контролира и подкрепя
служителите от техническия отдел.
-Ж.Сапунджиева – Координатор на терапевтичния екип и З.Атанасова – методист ще
продължат да организират, контролират и подкрепят всички специалисти в тяхната дейност.
Работни срещи
През годината бяха проведени 41 срещи на екипа с цел, планиране, контролиране и отчитане
на дейността в Центъра.
Ежемесечно на всички служители се провеждат супервизии от Ж.Сапунджиева, З.
Атанасова и Д-р. Михайлова на терапевтичния екип и на административнивМ.Николова.
Проведени супервизии от външен супервайзор :
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- На 27.04 супервизия на Надя М с Боряна Чалъкова- психотерапевт.
Новоназначени служители:
 От 15.03 Петя Вичева - логопед
 От 19.09 Ангелина Костова – специален педагог в гр. Социализация;
 От 2.10 Виргиния Мъсарлиева – специален педагог в гр. Монтесори;
 От 1.10 Теодора Фердинандова– сътрудник социални дейности;
 От 1.10 Янка Петкова – специалист „Социален маркетинг и фондонабиране”.
Напуснали служители:
 Надежда Савова – специален педагог
Обобщена справка за децата ползвали социални услуги
Предоставени от ЦСРИ „Карин дом” през 2012г
Програма «Терапия в Центъра»
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общ брой на децата на терапия
в Центъра

71

73

85

83

83

95

90

-

89

66

70

92

Общо
2012г
195

Нови деца за терапия в Центъра

5

2

9

7

6

13

8

-

14

13

7

1

81

Деца преустановили посещения

3

-

1

1

-

-

-

-

15

6

1

1

28

Програма „Ранна интервенция”
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

децата в
края
на

65

66

59

58

60

56

56

-

44

53

61

66

Общо
2012 г
94

Проведени домашни посещения

30

58

50

39

42

47

47

-

33

92

55

37

530

Брой деца, с които е работено
през месеците

26

48

39

32

37

37

41

-

32

69

41

34

-

Нови
деца
включени
Програмата през месеца

4

14

6

1

7

2

4

-

6

9

10

7

68

Консултации

-

1

-

-

1

-

1

-

-

3

-

1

6

Деца напуснали Програмата

2

3

13

2

5

6

4

-

18

-

4

2

59

Супервизии

-

-

-

-

15

1

1

-

-

-

-

-

17

Брой деца посетила Групите за
игра

31

24

26

17

20

33

38

-

3

17

9

5

193

Брой проведени
Групите за игра

5

5

4

3

4

8

8

-

1

6

2

2

48

Общ брой на
Програмата
в
съответния месец

занятия

в

на

Библиотека на играчките
Брой деца ползвали Библиотека
на играчките
Брой проведени сесии

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

23

28

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

49

37

136

I
97

II
121

XI
107

XII
133

Общо за 2012г – 289 деца
Общ брой деца получили
социални услуги от „Карин
дом”

III
124

IV
115

V
120

VI
132

VII
131

VIII
-

IX
121

X
135
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Обобщена справка
Общ брой деца - 1319 от 1996г до 2012г в„Карин дом”
Общ брой интегрирани деца от 1996 до 2012г - 189
Общ брой от 1996г до 2012г студенти - 1517
Общ брой доброволци от 1996г до 2012г - 443
Общ брой обучени специалисти – 595 от 80 организации от цялата страна за 2012г.
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