Отчет за дейността на Фондация «Карин дом» за 2014г
През 2014г Фондация „Карин дом“ предоставя две социални услуги: Център за социална
рехабилитация и интеграция и Център за ранна интервенция за предотвратяване изоставането на
деца с увреждане. През годината за семействата с малки деца в общността Фондацията
предоставяше и следните услуги: Монтесори клуб, Група „Мама и бебе играят заедно“и
Библиотека на играчките. Всички семейства имаха възможност да ползват Библиотека на
играчките. Фондацията работи по 12 проекта, насочени към предоставяне на услуги за деца и
семейства, повишаване професионалния капацитет на Екипа и развитие на социалната
толерантност на обществото. През годината Обучителният и ресурсен център към Фондацията
успешно обучава специалисти и разпространява добри практики в работата с деца и семейства.
През 2014г Фондация „Карин дом“ поднови лицензите си от ДАЗД и АСП за предоставяне на
услуги за деца със специални потребности и техните семейства. Бяха допълнени и актуализирани
документи по изискванията на Наредбата за критерии и стандарти за предоставяне на услуги за
деца и семейства.
Работа с деца
През 2014г децата, ползвали услуги от Фондация „Карин дом“ общо 309 са както следва:
Разпределение териториално :
 от Варна - 242
 от страната – 67
 от чужбина – 7- Русия, Белгия, Франция
Новоприети деца за 2014г са 160 от които:
 от Варна и региона - 112
 от страната – 44
 от чужбина – 4
1. Деца ползвали услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със
специални нужди и техните семейства
 общ брой деца ползвали терапия в ЦСРИ - 184
 с тях са проведени общо 6241 сесии, от които 5111 индивидуални сесии и 1130 групови.
 консултации с родителите на нови деца – 78
 напуснали - 13
2. Деца ползвали услугата Център „Ранна интервенция» за деца и техните семейства
 общ брой деца ползвали услуги - 115
 нови деца - 64
 домашните визити - 802
 напуснали - 66
 общ брой деца получили услуги от началото на програмата през 2011г до края на 2014г
– 430
Деца преустановили посещенията си в Център «Карин дом» за 2014 г са общо 13 .
Проведена плувна терапия през м. юли и август 11 сесии с 21 деца
Библиотека на играчките, която даде възможност на 105 деца и техните семейства да ползват
тази услуга.
Oбщият брой деца получили терапия в Карин дом от неговото откриване през 1996г до 2014г
са 1634.
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Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди:
За учебната 2014-2015г. интегрирани в общообразователни учебни заведения са общо 32 деца
- Общообразователни детски градини - 13
- Общообразователни училища - 5
Постъпили в специализирани учебни заведения: Общо 14 деца
- Специализирани училища - 5
- Специализирани детски градини - 9
Общият брой интегрирани деца от 1996 до 2014г стават 238 деца.
Дейности за интеграция
През годината бяха организирани различни общи занимания, екомероприятия и празници, в които
се включиха децата ползвали социални услуги, децата от Монтесори клуб и деца от
общообразователни детски градини. Целта беше да се възпитава взаимна толерантност у децата от
ранна детска възраст.
Работа с родители
През годината бяха проведени общо 30 срещи с родителите на децата, ползващи услуги от Карин
дом,
- 8 индивидуални между родителите и терапевтичния екип-терапевти и социални работници;
- 4 общи родителски срещи на деца от ЦСРИ с 34 родители;
- 2 индивидуални срещи за юридически консултации с адвокат С.Мънина;
- 10 общи тематични срещи, водени от специалисти по теми, свързани с предизвикателствата,
които срещат родителите в отглеждането на своите деца. В срещите се включиха 68
родители
- 2 презентации пред родители по инициативата и организация на списание „9 Месеца“, на
следните теми:
• “ Как да играем и да се забавляваме с малкото дете? Развитие на играта и
емоционалното общуване“ с водещи Бистра и Цветалина пред 80 родители.
• “Двигателното развитие на малките деца“
с водещ Теодора Люцкановакинезитерапевт
- 1 родителска среща на родителите включени в мрежата „Родител за контакт“;
- 2 организационни срещи за родителите на децата в Монтесори Клуб
- 1 информационна среща за представяне на групата „Малки +“ към Ранна интервенция
През годината бяха проведени 50 сесии на родителските групи за взаимопомощ и подкрепа, на
тях присъстваха 61 родители. От тях: 31 сесии с 50 родители на деца в ЦСРИ и 19 сесии с
11родители на деца от Център Ранна интервенция.
Индивидуални и Социални консултации – общо 618
 Индивидуални консултации на родители за ползване на соц. услуги в Центъра и в
общността - 516


Проведени разговори с родители във връзка с ДДД – 102

ПРОВЕДЕНИ ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИ
№
1.

ТЕМА:

ВОДЕЩИ

„Всичко е комуникация“
Стефка Цветанова /клиничен психолог/
- как разбираме и обучаваме децата с Петя Вичева /логопед/
аутистични прояви

ДАТА НА
ПРОВЕЖДАНЕ*
31.01.2014
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

„Сензорна интеграция“
-сетивно развитие, дефицити, подпомагащи
дейности
Отворена среща
„Емоции и агресивни прояви“
-как разбираме и учим децата да изразяват
чувствата си
Отворена среща
„Възрастови кризи при децата„ината“ при 3-годишните“
Oтворена среща
„Забавяне и трудности в говорното
развитие“
Отворена среща
„Възрастови кризи при децата:
Готови ли сме за първия учебен ден?“
Отворена среща
„За силата на думите- как „аз“ и „другите“
говорим за детето “

Звeзделина Атанасова
/методистсупервайзор, логопед/
Андреас Андреу /кинезитерапевт/

28.02.2014

Елена Горчева /клиничен психолог /
Цветалина Йосифова
/психологпсихотерапевт/

28.03.2014

Цветалина Йосифова
/психологпсихотерапевт/
Елена Горчева /клиничен психолог /
Анета Морфова /логопед/
Николета Йончева /логопед/

25.04.2014

Цветалина Йосифова
/психологпсихотерапевт/
Ангелина Костова /психолог/
Женислава Сапунджиева /социален
психолог, координатор/
Цветалина Йосифова
/психологпсихотерапевт/
Диети при децата - какво трябва да знаем? – д-р Ружа Панчева
гост и лектор д-р Ружа Панчева, педиатър,
специалист по детска гастроентерология и
хранене
Аутизъм-терапевтични аспекти и практики в Стефка Цветанова / Елена Горчева
„Карин дом“
/клиничен психолог/
Николета Йончева /логопед/
Диагнозата – преди и след това
Елена Тодорова /психолог и консултант
по „Ранна интервенция“/
Светлана
Ангелова
/логопед
и
консултант по „Ранна интервенция“/

27.06.2014

30.05.2014

25.07.2014

31.10.2013

27.11.2014

12.12.2014

Работа по отчетността на „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със
специални потребности и техните семейства“. Капацитет на ДДД 50 места.
Отчетност към държавни и общински структури
- социални доклади за ОЗД – 175 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
- годишен отчет до ДАЗД -1 бр
Проведени разговори с родители във връзка с ДДД - 102 бр
Работа по отчетността на ДДД
- нови и подновени направления – 54 бр
- сключване на договори за услуги – 91 общо ( ДДД - 59 бр, терапевтични - 48бр)
- попълване на 12 изпълнения по ДДД за 50 деца - общо за 2014 г
Проведени разговори със социални работници от ОЗД, специалисти от Дирекция
”Здравеопазване и социални дейности” в Община Варна и др. – 173бр
Работа по отчетността на - Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставането на
деца с увреждане“- ОДД с капацитет 40 места.
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Отчетност към държавни и общински структури
- отчети до Община Варна – 3 тримесечни, 3 ежемесечни
Проведени разговори с родители във връзка с ОДД - 53 бр
Работа по отчетността на ДДД
- сключване на договори за услуги – 53 общо
- 53 - сключени договора по ОДД;
- 64 - консултации на родители на нови деца в РИ;
- 13 - консултации на родители от РИ с психолог /Цвети/;
- 8 - консултации на ниво родилен дом Ели Т.
- 57 - консултации по кърмене Симонета;
- 20 - проведени срещи с партньорски организации, Община Варна, ОЗД..
Към РИ - ОДД от м.април 2014г. бяха назначени две акушерки от СБАГАЛ. Те извършваха
консултанска подкрепа, с цел превенция на изоставянето. През периода април - декември 2014г. са
извършени 462 консултации от СБАГАЛ.
Работа по проекти
1. Проект "Ефективни модели за обучители в професионалното обучение при работа с деца
със специални нужди и аутизъм", финансиран от Център за развитие на човешките ресурси,
секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност Мобилност за професионалисти в сферата на
професионалното образование и обучение". Проектът стартира през 2013г. с партньорството на
Spring Common School - Великобритания. Училището беше приемаща страна за практическо
обучение на 2 групи по 3 специалисти от Карин дом. Повечето от дейностите - предварителен
подбор на участниците, езикова и културна подготовка и първата мобилност бяха осъществени
през 2013г. В периода 11-18 май 2014г. се осъществи втората мобилност, при която Елена
Горчева, Вергиния Мъсарлиева и Жечка Иванова посетиха английското училище за обмен на
опит и добри практики.
2. Проект „ENABLIN PLUS“ – социално включване на млади хора с комплексни и
интензивни нужди от подкрепа Международен проект с участието на 8 държави: Белгия,
Холандия, Франция, Румъния, България, Италия, Португалия.
От 30.01 до 2.02 в гр.Антверпен Белгия, Анета и Апостол ще участват в първа работна среща на
партньорите по проект „EVANBLIN+” – „Преглед на услугите за деца с множество увреждания,
за разработка на обучителни материали модули“.
В периода 25-27.09 в Карин дом се проведе среща-семинар за представяне на добри практики за
работа с деца с множествени увреждания. Срещата е част от дейностите на международен
проект “ENABLIN + социално включване на млади хора с комплексни и интензивни нужди от
подкрепа”. Проектът е партньорски проект на 8 организации по програма Еразъм+ на
Европейския Съюз. Гостите са специалисти от Белгия, Румъния, Италия, Португалия, Франция,
Холандия, като водещ партньор е Университета в Антверпен, Белгия. Огранизатори-Маги,
Анета и Апостол.
3. Проект “Развитие на капацитета на Карин дом за организационна и финансова
устойчивост“. Проектът стартира през м. ноември 2014г, финансира се от Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът е с продължителност 18 месеца.
4. Карин дом сключи договор с Министерството на труда и социалната политика и ще обучи
повече от 840 специалисти от цялата страна. На 8 юли 2014г. бе подписан договорът за
провеждане на обученията на доставчиците на услугите „Ранна интервенция на уврежданията
чрез създаване на „Център за Ранна интервенция на уврежданията“ и „Индивидуална
педагогическа подкрепа на деца с увреждания“. Целта е да се създаде единен модел за
предоставяне на услугата в България. Специалистите от Карин дом разработиха
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5.

6.

7.
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Методическо ръководство за предоставяне на услугата Ранна интервенция и предстоят
обучения на новите 47 общностни центрове в цялата страна. В перода м.септ-м.ноември бяха
проведени 36 обучения на медицински специалисти на тема „Нови подходи за съобщаване на
родителите на диагнозата на детето им“. Тези обучения са част от процеса за превенция на
изоставянето на деца в институция. Проведени 3 срещи на всички обучители, включени в
обучителния екип, който ще провежда обученията по Ранна интервенция по проекта. През
м.октомври обучителния екип подготви формуляри, бланки и списъци, които ще се използват в
обученията по проекта на МТСП, както и форма за обратна връзка на педагозите от детските
градини.
Проект „Семейно-ориентираният подход в ранната интервенция – от местна практика
към национален модел“ - Проектът, финансиран от Програма за ранно детско развитие на
Отворено общество - Лондон, предоставя възможност за предоставяне на услуги по ранна
интервенция, както и разпространение на опита на Карин дом чрез разработка и предоставяне
на обучения на други организации от страната. През изминалата година бяха проведени
няколко пресконференции и кръгли маси за представяне на проекта пред варненската
общественост.
Проект
„Семейно-ориентираният
подход
–
инструмент за превенция на
институционализацията на деца с увреждания“, финансиран от Фондация „Лале“. Целите
на проекта са:
- за първата година са: повишаване на родителския капацитет за отглеждане на деца с
увреждания в семейна среда;
- през втората година - повишаване на капацитета на други организации от страната за
прилагане на семейно – ориентирания подход при терапия и обучение на деца с увреждания.
През годината в проекта са включени 17 деца и 20 родители. Родителите се мотивират да
участват в терапевтичните сесии, за да придобият умения за справяне с ежедневните
предизвикателства в отглеждането на децата им.
Обучения за екипа от Карин дом и партньорските организации, участващи в проекта:
• На тема „Коучинг метод при работа с родители“с водещ Катрин Прентис – сертифициран
коуч-обучител. Участваха 26 специалисти, работещи с деца и родители от Карин дом, 2 от
Сдружение „Съучастие“, 3 от Отдел „Закрила на детето“ – общо 31 специалисти.
• Вътрешна квалификация за екипа от Карин дом на тема: „Семейно-ориентиран подход в
работата със семейства“ с водещ Жени Сапунджиева- социлен психолог/Мениджър „Услуги за
деца и семейства“.
Проект “ Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в
детските градини“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Целта на проекта е създаване на ефективен модел на подкрепа за деца със специални нужди в
общообразователните детски градини чрез споделяне на опита и добрата практика на Карин
дом. През годината по този проект 30 деца със специални обучителни потребности бяха
наблюдавани и консултирани в следните детски градини: ЦДГ№8“Христо Ботев“,
ОДЗ№13“Щастливо детство“ и ОДЗ№4“Дружба“. Специалистите от Карин дом консултираха и
родители, учители, специалисти и представители на публична администрация за методи и
подходи за работа с деца със СОП.
Проект „Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди в България“ - Проект,
финансиран от Фондация Велукс, насочен към развитие на обучителния екип на Карин дом.
Проектът цели да допринесе за успешната деинституционализация чрез обучение на
специалисти, които да подкрепят две групи деца с увреждания – такива, които напускат
институциите и се интегрират в общността, и деца, чието изоставяне ще бъде предотвратено.
Проектът ще използва модела на Карин дом за добри практики, за да помогне да се развият
нови услуги в България. През годината бяха проведени срещи между Екипа на Карин дом и
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представители на Фондация „Велукс“ в които беше направена оценка на работата по проекта за
минал период и обсъдени дейности за бъдещо партньорство.
8 Програма „Подкрепи семейство" - програма, финансирана от СЖ Експресбанк, която дава
възможност на семейства от страната с деца от 0 до 4г. да ползват едноседмична интензивна
терапия в Карин дом. През 2014г услуги по тази програма са ползвали 33 деца и техните
семейства от 28 населени места.
С децата баха проведени:
 33 екипни обследвания;
 345 терапевтични сесии със специалисти (логопед, психолог,рахабилитатор)
 70 игрови сесии в Библиотека на играчката;
Родителите ползваха:
 33 консултации със социален работник и педиатър;
 18 консултации на родители с психолог/психотерапевт;
 33 домашни програми с насоки и препоръки за родителите как да се справят в
ежедневието си с предизвикателствата, които срещат при отглеждането на своите деца
За периода 2012г до края на 2014г услуги в ЦСРИ „Карин дом“ по тази програми са ползвали
общо 90 деца.
8. Библиотека на играчките
През годината 105 семейства с малки деца ползваха 432 пъти Библиотека на играчките, за игрови
занимания. Бяха проведени няколко срещи между екипа от библиотекари от Карин дом и
представителите на WWO г-жа Е.Кърджилова и г-жа В.Христова-Доте, относно оптимизация на
дейността, обсъждане на въпросници за родители и супервизии. В резултат от посещението на г-н
Антъни Саланди-Програмен директор на WWO в Карин дом беше направен мониторинг и оценка
на дейността на Библиотеката и попълване на въпросници за оценка на напредъка на децата
ползвали услугата.
1.Проекта“Помощниците на мама и татко“ e с частно финансиране и иамз а цел развитие на
практически умения за самостоятелен живот на деца със специални нужди. Дейностите са
насочени към усвояване на практически умения от ежедневието от деца със специални нужди,
комуникативни и социални умения и реализиране на информационна кампания по проекта.
12. Проект „Litter Less” в партньорство с Програма „Екоучилища” и фондация „Wrigley” –
кампания „Да намалим отпадъците”. В рамките на проекта бяха проведени екоинициативи и
закупени инструменти за работа в градината на Карин дом.
Карин дом обучава
Справка за дейността на Обучителен център „Карин дом“
През 2014г бяха обучени общо 1023 специалисти, учители, студенти, родители, асистенти. Бяха
проведени следните обучения:
• проведени отворени обучения – 7 с 101 участници
• Международната конференция по Аутизъм 2014 - 229 участника. Обучения по заявка от
организации – 19 с 266 участници
• 36 обучения за медицински специалисти по Проект „Социално включване на МТСП с 314
участници
• Обучение за обучители – 20 проведени обучения в които са включени обучители и
терапевти. / По-важни обучения - Грузия, Македония /сертификати АВА, PECS
/педагози,соц.асистенти и родители.
Организациите, чиито екипи получиха обучения през 2014г са:
• ДМСГД – Варна -2 обучения;
• ДМСГД – Ямбол;
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ДМСГД - Добрич – 2 обучения;
ДМСГД – София;
ДМСГД – Кърджали;
Помощно училище – Варна;
Помощно училище - Кубрат – 2 обучения;
Ресурсен център – Шумен;
Ресурсен център - Търговище – 2 обучения;
Клуб на НСО Търговище – 2обучения;
Фондация „Радост за нашите деца“ гр. Варна
Фондация „Ръка за помощ“ Добрич
ЦСРИ – Несебър;
ЦСРИ - Провадия – 2 обучения;
ЦСРИ - Велико Търново;
ЦСРИ – Търговище;
ЦСРИДУ – Плевен;
ЦОП – Ръковски;
ЦДГ 2 „Осми март“ гр. Търговище
Център по майчино и детско здраве гр. Сливен
Къща на детето Мария Монтесори гр. Бургас
ДЦХУ – Девня;
ДЦДУ гр.Димитровград
Педагози от общообразователни детски градини от гр. Варна
Медицински специалисти от 36 болници в 32 общини
Студенти от НБУ, спец. Логопедия

Карин дом се обучава
ВЪНШНИ ОБУЧЕНИЯ:
ТЕМА

ДАТА

ВОДЕЩИ/
МЯСТО/
ОРГАНИЗАТОР
Участници
Преглед на услугите за деца с 30.01 – 2.02 Работна среща на гр. Антверпен / Белгия
партьорите по проект Апосол
Апостолов,
Анета
множество
увреждания,
за
“ Еnablin+“
Морфова
разработка
на
обучителни
материални модули
Проф.Иванка
Варна/ 26 специалиста КД
Как да работим с родители – 20-21.01
Бончева-клиничен
мотивиране на семейството за /I част/
10-11.02
психолог/психотерап
сътрудничество
/II част/
евт
7.02
скайп разговор с Карин дом/
Обучение по прилагане на AEPS
Джуди Нюман
Стефи, Светла А., Влади, Ели
Г., Андреас, Звезди,. Жени,
Веси В., Маги
Проблеми и терапевтични техники 17-18.02
при хранене на деца със специални

Светлана Картунова

Карин дом/
Част от терап.екип на КД
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нужди
Работа със семейната система. 28.02-01.03
/I част/
Типология на фамилията
18.03/IIчас
т/
Творчески подходи за психично 15-16.03
възстановяване на деца и юноши.
Арт терапия за деца: Принципи на
работа, форми на диагностика,
практика. Техники за работа –
теория и практика. Специални
случаи
Мултидисциплинарна работа в 28.03
общността.
Картинен тест за фонологично 15 и 16.03
осъзнаване за деца от 4 до 7 годишна
възраст
Същноста и прилагане на методът 9-11.04
ABA
Овластяване и застъпничество за 14-16.04
семействата и доставчиците
Мониторинг и оценка на ОЦ
Финансово
планиране
ценообразуване
Обмяна на опит
Spring Common school
Прилагане на Коучинг метода в
Презентационни умения

16.04
и 17.04

11-18.05
15-16.05
19-21.05

-Как да се насърчават адаптивни 2-6.06
умения за приспособяване в ДГ
-Обучение за деца с НАС.
Стратегия за справяне с Pivot.
2-4.06
Structured Teaching, Social Stories

Б.Чалъкова

–

Катрин
Роджърс София/
Джонсън-клиничен арт Бистра, Симона
терапевт, университетски
преподавател и художник
САЩ.

Естер Дей

Русе/
Теди Ф., Влади, Петя Г.
Петя Вичева

С. Еюбова

терап. екип на КД

Джуди
Уелт

Н.,

Катрин София/
Веси В., Бистра, Теди Ф.,
Светла А., майката на Боян
Станев
Деси Илиева
Карин дом/
Обуч.екип + Ники, Ели Горчева
Деси Илиева
Карин дом/
Люси Атанасова
Обучит.екип+
Гергана, Ели Л., Съни
Великобритания/
Ели Г., Жечка, Верджи
Катрин Прентис
Екип на КД +
Деси Илиева
Карин
дом/
Обучителния
Люси Атанасова
център, Петя В, Ели Т, Ели Г,
Светла А, Николета, Жени,
Анета, Бистра.
Филипа Кампбел
Грузия/
Кати Хислоп
Звезда, Андреас, Ники, Влади,
Светла А., Светла Л., Ели Т.
Ричард Гамън

Участие в лятно училище за НПО

15-20.06

БЦНП

Обучение на мениджърите в КД

24-25.06

Люси Атанасова

Управление
и
качествено 24-26.09
предоставяне на социални услуги – /I група/
8-10.10

Част от терап.екип на КД
Изнесено
обучение
„Островче“

РДСП

Карин дом/
Екип на КД
Аркутино/
Надя Безева
Карин дом/
Мениджърите
Х-л Черно море/
Жени, Веси Т., Теди Ф, Бистра,
Плами, Вери
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/II част /
Супервизия в социалната работа/ 8 модулен ИСДП
курс – до
обучение за супервайзор
май 2015г.
НАПОО
Обучение
за
служители
и 17 – 19.10
/I грапа/
обучители работещи в ЦПО.
26-28.11
/II група/
5 – 9.11
Македония
Обучение PECS и АВА

Мотивационнно
обучение
за 5.12
баланс и храмония в реалния
живот
терапевтичните
взаимоотношения специалист –
дете - родител
Организиране на груповата работа
6 и 7.11

Сенсей Тодор Гетов

Жени
Теди
Ф.,
Маги,
Звезди,
Андреас, Жени, Веси Т., Стефи,
Ники, Жечка
12 специалиста КД – Звезди,
Андреас, Стефка, Петя В., Ани
М., Ани К., Ели Г., Светла А.,
Светла Л., София, Верджи,
Мира
17 специалиста от КД
2 души ОЗД,
3 души Съучастие
М.Николова

Семинар
на
тема
„Бизнес 28.01
предприемачеството
в социалния
сектор“

М.Николова

ВЪТРЕШНИ КВАЛИФИКАЦИИ:
ТЕМА
Терапия на трамплин
Групова работа

ДАТА

ВОДЕЩИ/
ОРГАНИЗАТОР
Звезда и Андреас
Жечка Иванова

МЯСТО/
Участници
15 специалиста
20 специалиста

Участия в конференции, форуми и кръгли маси
Международна конференция по Аутизъм
1.В периода 31.05-1.06 в х.Интернационал Карин дом организира Международна конференция по
Аутизъм, която участваха над 250 човека в това число и целия терапевтичен екип и членовете на
Обучителния център. Без да заплащат такса, форума посетиха 10 родители. Доклади представиха:
 Севджихан Еюбова, Николай Николов - Българска адаптация на Childhood Autism Rating Scale
 Д-р Нели Фиалковска - Разстройство на слуховото възприятие в спектъра
 Бисерка Мицева - Копинг стратегии за преодоляване на стреса
 Звезделина Атанасова, Ангелина Костова, Анета Морфова - Мултидисциплинарен подход и
ролята на семейството
 Панайотис Келепердзис, доц.д-р Светлана Янчева - Кинезитерапия в рехабилитацията на деца с
аутизъм
 Незабравка Генчева, Десислава Звездомирова - Терапевтична езда при деца с нарушения в
аутистичния спектър
 Д-р Бистра Власакова - Виртуален аутистичен център - Boston Children’s Hospital
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 Светлана Картунова - Практика, основана на доказателства в логопедичната терапия при деца
от Аутистичен спектър
 Олга Георгиева - Проблеми на слуховата преработка и възможностите на звуковата стимулация
като терапевтичен метод
 Аманда Ботут - Обучение чрез отделни опити (Discrete Trial Teaching)
 Даян Максън и Аманда Ботут - Подход спрямо агресивно поведение при невербални деца с
аутизъм
 Ричард Гаман - Практически аспекти на обучението на деца с аутизъм да изразяват емоции
 Д-р Рамзи Назир - Медицински тестове и интервенции при аутизъм
 Аманда Ботут - Игрово-базирани отделни опити
 Д-р Бистра Власакова - Ваксините и Аутизма
 Аманда Ботут - Събиране на данни: Защо и как?
 Даян Максън - Проблеми с храненето при деца с разстройства от аутистичния спектър
 Даян Максън - Изграждане на независимост в уменията за грижа за себе си: идеи, съвети и
стратегии
Участие във външни форуми
1. На 20.02 в гр.Варна Апостол и Веси В. участваха в конференция „Европейско финансиране в
сферата на образованието през новия преходен период 2014-2012г“.
2. На 27.02 в гр.София Веси В. и Светла А. участваха в среща на доставчиците на услугата Ранна
интервенция.
3. На 26 и 27.04 в гр.София Теди Л, Диди и Петя В участваха в Академия по ДЦП.
4. На 25 и 26.04 в гр.София Николета участва с доклад X юбилейна научно-практическа
конференция за рехабилитация на деца с увреден слух.
5. На 14.05 в Община Варна Апостол ще участва в семинар на тема: „Европа 2020 – нови
социални политики и услуги, европейски добри практики и партньорства“, по инициатива на
Агенция за социално развитие „Вижън“.
6. На 5.06 в гр.София Бистра участва в конференция „Първите 7“ организирана от УНИЦЕФ.
7. На 6.06 в гр.София в
МТСП, Бистра участва в работна среща
на
тема:“Деинституционализацията и подкрепата на реформа за преход от инситуц. Към грижа в
общността“.
8. В периода 19-22.06 ще се проведе Националното събрание на членовете на НМД, където ще
участват М.Николова и В.Василева
9. На 18.06 по проект на ДАЗД, Веси Василева участва в Регионална кръгла маса във ФК.
Презентация на тема: „Превенция на изоставането. РИ за деца със увреждания.“
10. В периода 21-22.06 в к.к Св. Константин и Елена, Виргиния и Бистра участваха в семинар на
тема: „Механизми за подкрепа на персонала за прилагане на новите услуги.“
11. На 18.06 по проект на ДАЗД, Веси Василева участва в Регионална кръгла маса във ФК.
Презентация на тема: „Превенция на изоставането. РИ за деца със увреждания.“
12. В периода 21-22.06 в к.к Св. Константин и Елена, Виргиния и Бистра участваха в семинар на
тема: „Механизми за подкрепа на персонала за прилагане на новите услуги.“
13. На 4.11 в гр.София Стефка участва в конференция, организирана от НМД на тема “Ранно
детско развитие“
14. На 06.11 Кръгла маса по случай 90 години от създаването на ПГГСД ,,Николай Хайтов“адаптация, интеграция и бъдеща реализация на ученици със СОП - Жечка и Жени
15. На 12 и 13.11 в гр.София. М.Николова и Веси В. участваха в Конференция за ранно детско
развитие, организирана от НМД, УНИЦЕФ и Фондация „За нашите деца“.
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Работни срещи с държавни, общински институции, НПО и партньорства
През годината Екипа на Карин дом участва в обществени и държавни комисии, съвети и
други структури:
 Комисия по закрила детето към ДСП – периодично;
 Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания –
целогодишно;
 Управителния съвет и работните групи „Здраве“, ,,Образование’’ и „Семейство“ на НМД
 Работна група към МЗ за Методика на нови услуги по проект „Посока семейства“.
Също така Екипът на Карин дом активно участва в работни срещи свързани с предлаганите
социални услуги за деца и семейства в общността на регионално и национално ниво.
 за партньорство с МУ-Катедра Обществено здравеопазване, с Русенски университет
 за представяне на новооткриващи се 8 ЦНСТ на територията на община Варна.
 дискусионни срещи на доставчици на социални услуги за: „Социалната справедливост –
морално-етична категория или социална практика” Организатор на дискусията: ДЦ
„Ривиера”, Реформа на модела за подкрепа на семейства с лица с интелектуални
затруднения или институционализация", в Община Варна за обсъждане на общинска и
областна стратегия в социалната политика, Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите.
 среща с зам.кмета г-н Пейчо Пейчев, относно подобряване на инфраструктурата и
осигуряване на достъп до Карин дом.
 обсъждаха резидентните грижи за деца с комплексни нужди, организирана от УНИЦЕФ.
Участия в културни и спортни прояви и други мероприятия
1. На 13.03 участие в тържеството на Сдружение „Гаврош“ по повод 20г от създаването му.
Участват Г-н Станчов, Жени и Марияна. Г-н.Станчов получи плакет, като почетен член на
Управителния съвет на Сдружението.
2. На 3.04 в Народното събрание по повод 2.04-Ден на Аутизма ще се организира изложба „Подай
ръка на специално дете с аутизъм” от рисунки на деца от Карин дом. Експозицията ще бъде
изложена една седмица. В същия ден ще се проведе дискусия „Институциите с отговорност за
нашите деца с аутизъм” под патронажа на Комисия на Комисия по здравеопазване към 42 НС.
Организатори:Карин дом, Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата
"Усмихни се" и Пациентски организации "Заедно с теб".От Карин дом участници са: М.Николова,
Севджихан Еюбова, Надя Безева, Светлана Картунова и Стефка Цветанова. Бяха откупени две
рисунки на Теодора Добрева и Никол Георгиева за сумата от 100 лв.
3.На 23.04 представители на Регионална библиотека „П.Славейков“ посетиха Карин дом, за да
четат приказки на децата и да се включат в инициативата „Маратон на четенето“, по случай
Международния ден на книгата.
4.На 28.04 Екипът на Карин дом празнува 85г от рождението на г-н.Станчов.
5.В периода 12-14.05 в гр.Одрин децата Георги Иванов,Таня и Ваня Иванови, Любо, Ралица,
Христо и Мила участваха в Международна спортна балканиада по покана на специално училище
в гр.Едерне, Турция. Придружители бяха : Жени, Андреас, Гергана, Ани К и Мариана.
6. На 14.06 в двора на Карин дом с пикник, се отпразнува „Ден на бащата“. В груповите игри се
включиха настоящи и бъдещи татковци от екипа и родители на деца ползващи услугите на
центъра. Организатори:Веси Т, Надя Б, Жечка, Бистра и участници:Апостол, Ани К и Ели Г.
7. На 18.06 Ели Л, Веси Т и Стефка подготвиха и проведоха музикална веселотворилница
работилница за изработване на хавайски гердани и музикални инструменти, като мобилна
точка в Морската градина. Инициативата е част от кандидатурата на Варна за европейска
столица на културата.
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8. На 31.07 в Карин дом се проведе среща между специалисти, консултанти по кърмене и
родители по повод Световната седмица на кърменето.Организатори-Надя Б, Веси Т и Стефка.
9. На 14.06 в двора на Карин дом с пикник, се отпразнува „Ден на бащата“. В груповите игри се
включиха настоящи и бъдещи татковци от екипа и родители на деца ползващи услугите на
центъра. Организатори: Веси Т, Надя Б, Жечка, Бистра и участници: Апостол, Ани К и Ели Г.
10. 1. На 5.11 представители на Карин дом се включиха в празника на ПГГСД „Н.Хайтов“, по
повод 95г. от рождението на поета Н.Хайтов.
11. 2. На 18.11 Мери и Пламена присъстваха на открит урок по икономика в училище „д-р.
П.Берон“, на който ще се обсъжда интеграцията на децата със СОП.
12. На 5.12 в МОЛ Варна се проведе вдъхновяваща лекция за родители и специалисти от сенсей
Тодор Гетов за айкидо философията.
Благотворителни изяви
1. В периода 24-28.02 бяха организирани благотворителни базари за мартенички в магазин
„Пикадили“ и Експресбанк, както и в Магазин „Надежда“ в приемната на Карин дом с печалба
от 754 лв .
2.На 14.04 представители на фирма“Травел партнерс“ посетиха Карин дом, за да дарят машина за
изрязване на фигури за арт заниманията на децата.
3.На 14.04 г-жа Светла Банова ще дари икона на Карин дом.
4.Г.Райчев от Общински детски комплекс - учител по зоология с 7 ученици от Кръжока по
зоология подариха препарирани животни за новия еко кабинет.
5. На 27.07 Пламена предаде в Бюро „Социално подпомагане“ и Звено „Майка и бебе“ в кв.
Аспарухово дрехи, обувки, играчки, домакински съдове, памперси и други материали за
пострадалите от наводнението. Дарението е събрано от родителите и служителите на Карин
дом.
6. На 8.07 в гр.София Веси В, Надя Б и Марияна посетиха Британското посолство с
благотворителна цел.
7. На 27.07 Пламена предаде в Бюро „Социално подпомагане“ и Звено „Майка и бебе“ в кв.
Аспарухово дрехи, обувки, играчки, домакински съдове, памперси и други материали за
пострадалите от наводнението. Дарението е събрано от родителите и служителите на Карин
дом.
8. На 8.07 в гр.София Веси В, Надя Б и Марияна посетиха Британското посолство с
благотворителна цел.
9. На 25.10 пред Летния театър в Морската градина, по идея на фирма АКВАВИСТ се проведе
благотворителен маратон в полза на Карин дом. Участваха и родители на деца, ползващи
услуги в Карин дом.
10. На 17.10 във Фестивален комплекс Жени и Ели Л получиха дарение от 395лв от
организаторите на Международния филмов фестивал „Златна роза“.
11. През м.ноември на семейството в затруднено финансово състояние беше предоставена
материална подкрепа под формата на перилни и почистващи препарати, дарени от ФИКОСОТА
ООД.
Еко форуми
1. През месец април 2014г. беше открит еко-кабинета към ЦСРИ „Карин дом“- място, където се
извършва екологично възпитание и образование на децата, които посещават Центъра.
2. През април 2014г. служители на Карин дом и доброволци взеха участие в инициативата „Да
изчистим БГ за 1 ден“. Няколко дни по-късно еколозите на Центъра участваха в семинар за
създаване на био-градинка и пермакултурен дизайн в ЦДГ № 13 „Детска радост“. Домакините
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представиха създадената от малките малчугани био-градинка. Срещата помогна да се обменят
идеи и опит в сферата на екологията.
3. През май всички служители на Центъра и доброволци участваха в засаждането на около 1000
петунии-дарение, предоставено от Димитър Терзиев.
4. През месец май 2014г. беше създадена първата зеленчукова био-градинка в Карин дом. В
засаждането на доматки, краставички, тиквички, зеле, чушлета и пиперки активно участваха
децата от Група за социална интеграция в Монтесори среда и децата от Клуб „Монтесори“.
Малчуганите и техните родители бяха инициативни и по отношение на поддръжката на биоградинката- копаене, плевене, поливане.
5. В създаването и поддържането на зеленчуковата градина се включиха и стажанти от
Медицински колеж-Варна през юни.
6. През месец юли 2014г. доброволци участваха в изрязването на лавандулата, която описва
сензорната пътечка в двора на Карин дом. Растенията бяха изсушени и продадени на
благотворителния базар.
7. Отново през юли деца, родители, служители и доброволци на Карин дом посетиха комплекс
„Барите“-с. Чернево и разгледаха био-градинката, зоопарка и етнографския музей. Децата за
първи път се запознаха с животински видове като фазан, паун и зайчета. Тази инициатива е по
проект „Litter Less” в партньорство с програма „Еко-училища“- първият екологичен проект,
спечелен от Фондация „Карин дом“.
8. На 07.11.2014г. беше отбелязан „Световен ден на екоучилищата“ с включване на деца, родители
и служители в инициативи: почистване на зеленчуковата био-градинка; заземяване на почвата;
почистване градината и двора на Карин дом; засаждане на луковични /лалета, нарциси,
минзухари/ и други растения в градината на Карин дом.
9. 1. На 21.11 в х.Персей се проведе среща на учители от екоучилищата в гр.Варна. Представители
на Карин дом бяха Пламена и доброволка - Светла Николова.
10. Разделното събиране на отпадъци продължи и през цялата 2014г. С предадените на вторични
суровини материали бяха закупени 4 катерещи рози и 205 теменужки, които намериха своето
място в двора на Центъра. Дарени ни бяха 35 ниско стъблени рози, 1 мушмула, 2 дряна и люляк,
които бяха грижливо зададени в прекрасната градина на Карин дом.
Проведени консултации с външни специалисти
1. Външни експерти от HEAT DEVELOPMENT SOLUTIONS проведоха следните проучвания :
Проучване сред 75 родители, чиито деца ползват услугата ЦСРИ за удовлетвореността им от
ползваните услуги.
Основни изводи:
 Високо ниво на цялостна удовлетвореност на родителите от услугата
 Най- висока степен на удовлетвореност от взаимодействието с екипа на Карин дом и от
напредък в развитие на детето. Трите най- харесвани неща в Програма "Терапия" в Карин дом
са Отношение, Компетентност и Въвлеченост на родителите в терапевтичния процес.
 Най- ниска е степента на удовлетвореност в областта Напредък на родителите, което се дължи
основно на неприсъствието и неучастието на много родители в сесиите.
 Тези родители, които по-често присъстват на терапевтичните сесии забелязват и по-голям
напредък в развитието на детето. Извода е, че тъкмо тези родители се занимават с детето си в
дома.
 Ниска удовлетвореност от честотата на посещенията в Карин дом като 61% от родителите
желаят по-чести посещения.Прави впечатление, че участниците с по- голяма честота на
посещенията имат по-висока цялостна удовлетвореност, по- значителен напредък на родителите
и по-голям напредък в развитието на детето.
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Оценка и мониторинг на работата на Център Ранна интервенция. Проведени изследвания:
- през м.март 30 деца напуснали вече програмата и през м.февруари 52 семействата, ползващи
в момента услугата, за тяхната удовлетвореност.
- през м.май 24 лекари и акушерки от родилно и неонтологично отделения МБАЛ „Св.
Анна“;през м. ноември 7 специалисти от партньорски организации; през м.ноември 19 мед
специалисти за удовлетворение от партньорствеото
Изводи от изследването:
 Партньорите са удовлетворени от взаимодействието си с другите партньори на програмата за
ранна интервенция, при съвместната им работа и от взаимодействието с Карин дом.
 Обратната връзка от родители, включени в програмата за ранна интервенция, която се подава
към партньорите, е положителна.
 Единствената трудност, която споделят родителите е, че се чака дълго преди да бъдат включени
в програмата за ранна интервенция, тъй като има много желаещи.
Джудит Нюман - консултант по ранна интервенци, провеждаше периодично супервизия по
прилагане на AEPS и обучение на екип Ранна интервенция.
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.
Общо 1879 студенти провели практически обучения в Карин дом от 1996г до 2014г.
През 2014г общо 166 студенти.
- студенти от България – 149 от следните специалности: „Социални дейности“ от
МУ,“Логопедия“ от НБУ, „Рехабилитация“ към МК, “Инспектори по обществено здраве“,
„Санитарни инспектори“ и “Здравни грижи „ от МУ.
- преподаватели от страната – 1
- студенти от чужбина – от 17, са посетили Карин дом във връзка със запознаване с дейността на
Центъра, курсови и дипломни работи, стаж и учебна практика.
През 2014г общо 6 ученици и 1 преподавател от V езикова гимназия бяха запознати с
дейността на Карин дом и се включиха в общи инициативи с децата в ЦСРИ.
На платена учебна студентска практика в Карин дом са: Йордан и Пламен-рехабилитатори, и
Стоянка и Нора Ованезова - сътрудник социални дейности по Проект на ОП“Развитие на
човешките ресурси“.
Работа с доброволци
Общо 470 доброволци са помагали в дейността на Фондация «Карин дом» за периода 19962014г.
Общ брой доброволци за 2014г са: 26
През 2014 година 26 доброволци в продължение на няколко месеца се включиха в дейността на
Карин дом. От тях: 18 – от България ; 8 - от чужбина (Гърция, Македония, Франция и Испания).
Доброволците са запознати с дейността на Центъра и принципите за работа с деца със специални
нужди. Някой от тях помагаха в поддържането на градината и при организацията на празници за
децата в Карин дом.
• Доброволци: Мила Ангелова – превод от български на английски на статии за сайта на
Карин дом; Гала Йончева – превод на лекторите от конференцията по Аутизъм във
физиотерапия, басейн; Сирма Казакова и Стивън Уоръндър – бране и подготовка на лавандула
за базара; Анелия Ставрева и Миряна Петрушевская – Група Социална интеграция; Стажант
Валентин – физиотерапия; Пламен Проданов и Йордан Георгиев – стаж по програма
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Студентски практики, студенти рехабилитатори от Медицински колеж; Нели Михалева
включена в групова работа с децата.
Посещения в Карин дом
1. На 19.02 посещение на г-жа Катрин Барбър - зам.посланник на Великобритания.
2. На 27.03 в Карин дом на посещение бяха специалисти работещи с деца със специални
потребности от чужбина по инициатива на Частно училище „Малкия принц“ по проект
„Коменски“.Организатор - Апостол.
3. На 28.03 на посещение на български и чуждестранни участници в Националната конференция
на тема „Социалните кооперативи в Европа – традиции и бъдеще”, проведена в периода 2527.03 в КК“Албена“.
4. Посрещане на 3 педагози от ОУ „Ст. Караджа“ гр. Добрич и запознаване с дейностите и
услугите на Карин дом, с акцент Монтесори педагогика.
5. На 30.05 на посещение в Карин дом бяха 5 лекари от гр.Пловдив и гр.София, зам.председателя
на Българската асоциация на общо практикуващите лекари и др. гости.
6. На 10.06 на посещение бяха представители на „Velux“ в срещата участваха: Апостол, Мариана,
Веси В., Звезделина и Магдалена.
7. На 13.06 на посещение в Карин дом беше Деси Кузнецова представител на Отворено общество
за България, ще се запознае с новите дейността на Центъра, наблюдава „Група за игра“ и
Родителска сесия в Библиотека на играчките.
8. На 18.06 - 15 специалисти от сектора на социалните услуги в Италия посетиха Карин Дом с цел
запознаване с добрата практика на Карин дом ЦСРИ и Ранна интервенция. Сред гостите бяха и
представители на РДСП, АСП и др.
9. На 13.06 на посещение в Карин дом беше Деси Кузнецова представител на Отворено общество
за България, ще се запознае с новите дейността на Центъра, наблюдава „Група за игра“ и
Родителска сесия в Библиотека на играчките.
10. На 28.07 на посещение в Карин дом бяха Мелиса Уилок и Емилия Кърджилова. Беше
проведена среща между гостите и Ж.Сапунджиева, Роси и Любка, на която бяха обсъдени
следните въпроси:възможности за предоставяне на Карин дом на музикални и сензорни
играчки, играчки за деца от 0 до 1г;инструмент за измерване на напредъка на децата в резултат
от игровата терапия в Библиотека на играчките-AESQ.
11. На 29.07 посещение за работна среща с Десислава Енчева - консултант, Милена Харизанова Програмен Директор на УНИЦЕФ, проф.д-р Пилософ и Жени, Марияна, Звезди, Андреас,
Маги. На срещата беше обсъдено създаването на Център за деца с интензивни и комплексни
грижи.
12. Нa 2.09 на посещение в Карин дом бяха г-н Дейвид Арчър и представители на Petroceltic
Internationalplc.
13. На 4.09 петдесет музиканти от Бременския младежки оркестър посетиха Карин дом и дариха
1500лв-Ели Л и Веси Т.
14. На 10.09 Карин дом посетиха, Евгения Волен-Дир.“Мониторинг и контрол“ и Альона
Деякини – Координатор Проекти от Тръст за социална алтернатива-Надя Б.
15. На 12.09 седем специалисти от КСУДС гр.Козлодуй посетиха Карин дом-Веси Т и Надя Б.
16. На 28.11 в Карин дом на посещение бяха 12 специалисти от ДЦДМУИ гр.Димитровград, с цел
запознаване с дейността на Фондацията и обсъждане на бъдещи обучения. Участвали Николета,Стефка, Веси Т, Андреас и Звезди.
17. На 27.11 на посещение в Карин дом бяха г-н Шмид и представители на „Девня Цимент“.
Други
1. На 18.06 в Карин дом Теодора Ф. и Маги се срещнаха с Калина Кънчева - консултант
Европейски програми и проекти.
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2. На 14.06 пикник в двора на Карин дом по повод 15.06 дена на бащата. На 23.07 годишно
събрание на Управителния съвет на Фондация Карин дом.
3. Рождения ден на Карин дом се проведе на 28.06/събота/ на тема „Музика“.
4. На 1.10 празник на тема „Плодородна есен“ беше открита новата учебната година в Карин дом.
5. На 25.10 Жени проведе консултация на Л.Каспарян и Д. Нестерова от Дирекция “Социални
дейности:“ към Община Варна за обзавеждане на Център „Ранна интервенция“.
6. На 28.11 бе извършена проверка от РЗИ за санитарно-хигиенно състояние на ЦСРИ –
М.Николова и д-р Михайлова.
Екип
Работни срещи
През годината отделните екипи ежеседмично провеждаха работни срещи, на които обсъждаха
своята работа и планираха дейности и услуги.
Проведени супервизии от външен супервайзор :
1. Боряна Чалъкова - клиничен психолог/психотерапевт проведе:
- 7 индивидуална супервизия на служители
- 2 групови медиации с 11 специалисти
- 1 екипна по случай с 3 специалисти
2. Феодора Станчов-консултант/обучител по система Монтесори
- 1 супервизия на специалистите групови отговорници
3.Джудит Нюман - консултант по ранна интервенци, провеждаше периодично супервизия по
прилагане на AEPS и обучение на екип Ранна интервенция.
Новоназначени служители:
1. От 09.01 Светла Лазарова е назначена на длъжност “Логопед“ към Ранна интервенция
2. От 6.02 Елена Лещева-Нейчева на позиция Специалист по фондонабиране
3. Към Център „Ранна интервенция“ – общинско делегирана дейност от м.април бяха назначени 2
акушерки. Те ще работят на територията на СБАГАЛ “Проф.д-р.Стаматов“ и МБАЛ,,Св.Анна”
4. От м.септември бяха назначени следните специалисти:
• Мариам Андреева – Специалист „Маркетинг и фондонабиране“- на пълен работен ден
• Таня Атмаджова – Музикоперапевт – на 4 часа
• Мила Ангелова – Асистент в Отдел „Развитие“ – на 4 часа
• Румяна Минчева – Монтесори учител в Клуб Монтесори-на 6 часа
• Даниела Добрева – Педагог в Клуб Монтесори-на 4 часа
• София Трендафилова - преназначена на Логопед - 7 часа
Напуснали служители:
• Надя Безева - Специалист „Маркетинг и фондонабиране“
Справка за децата ползвали социални услуги предоставени от Фондация „Карин дом” през 2014г
Общ брой деца получили социални услуги от „Карин дом”
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Общо
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VIII

IX
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XI

Общ брой деца получили
социални услуги от „Карин
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Общ брой на децата на
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Център за социална рехабилитация и интеграция
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ДДД и деца на платени
таксии дарители
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-

Индивидуални
Групови

3

5

5

2

4

7

6

-
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1
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3

-
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Общ брой деца в Център „Ранна интервенция”
I

Общ брой деца за периода:
от м.декември 2010г-края на
2014г (не включва
Еднократни)
Общ брой деца за периода:
от м.декември 2010г-края на
2014г (включва Еднократни,
без кърмене)
Общ брой на децата от
началото на 2014г до края на
всеки месец
Брой проведени домашни
посещения през отделните
месеци
Брой деца, с които е работено
през месеците
Нови деца включени в
програмата през месеца
Еднократни консултации
Еднократни консултация
/без кърмене/
Деца напуснали програмата
Брой деца от РИ посетили
групите за игра
Общ брой проведени занятия
на групите за игра
Брой деца от РИ ползвали
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брой 309
намален с
184 деца в
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-
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-
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64
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48

40
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75
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50

51

45

52
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66

46

41

67

62

64
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4

5

7
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4

4

2

3

9

10

1

64

4

15

3

14

3

2

2

3

0

4

3

0
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0

0

1

6

1

2

2

3

0

4

3

0
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7

14

4

1

2

9

14

4

2

6

4

2

69

1

2

0

7

9

13

10

2

3

7

7

5

29

1

2

0

4

4

6

6

2

1

2

2

1

31

5

4

5

4

6

8

6

3

0

6

4

3
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библиотека на играчката
Общ брой проведени сесии в
библиотека на играчката
Общ брой деца от началото
на РИ в края на месеца (не
включва Еднократни)
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2

2

3
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0

2

2
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-

Библиотека на играчките

Общ брой деца ползвали
Библиотека на играчките
Брой проведени сесии
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5
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-

4
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Клуб Монтесори
I
Общ брой деца посещавали
занятията
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5

11
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XI

XII

Общo

18

16

-

Обобщена справка за дейността на Обучителен и ресурсен център за 2014г
Проведени Отворени обучения

Проведени обучения по заявка



Общо
2014г
7
обуч.
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уч.
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II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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XI

XII

1
обу
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9
уч.
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обу
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-
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2
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46
уч.

1
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уч.

1
обуч.
18
уч.

2
обуч.
41
уч.

-

1
обуч.
9
уч.

1
обуч.
15
уч.

2
обуч.
15
уч.

1
обуч.
4
уч.

5
обуч.
113
уч.

3
обуч.
39
уч.

-

1
обуч.
10
уч.

2
обуч.
57
уч.

-

-

1
обуч.
2
уч.

-

1
обуч.
29
уч.

3
обуч.
62
уч.

251
уч.

1

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

2

2

7
уч.
1

7
уч.
1

7
уч.
-

7
уч.
2

7
уч.
-

7
уч.
1

7
уч.
1

1

7
уч.
14

7
уч.
16

7
уч.
14

15
уч.
-

15
уч.
51

ОЕ

ОЕ

ОЕ

OE

ОЕ

ОЕ

ОЕ
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Супервизии

Проведени обучения по Проекти
/Работа по други проекти/Участие в
конференции, семинари, работни
срещи, цел представяне дейноста на
ОЦ.

ОЕ

ОЕ

 В периода 4.09 - 25.11.14г.
са проведени 36 обучения в 32
общини на медицински специалисти
по договор с МТСП. Общ брой
обучени специалисти 314

314
уч.

Общо обучени

1139

18

Обобщена справка за периода 1996-2014г
Общ брой деца получили услуги в „Карин дом” от 1996г до края на 2014г

1634

Общ брой деца получили услуги в програма Ранна интервенция от 2011г до края на 2014г

367

Общ брой интегрирани деца от 1996 до края на 2014г

238

Общ брой на студентите провели практика в Карин дом от 1996г до края на 2014г

1879

Общ брой доброволците включени в дейността на Карин дом от 1996г до края на 2014г
Общ брой деца ползвали Програма „Подкрепи семейство"на Експресбанк от 2012г до 2014г
Общ брой обучени външни организации за периода 1996-2014г
Общ брой обучени специалисти и родители за периода 1996-2014г

470
90
253
2831
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