Отчет за дейността на Фондация «Карин дом» за 2015г
През 2015г 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 от град
Варна имаха възможност да ползват Библиотека на играчките. Фондацията работи по 10 проекта и програми,
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 2015г.бяха допълнени и актуализирани документи по изискванията на Наредбата за критерии и
стандарти за предоставяне на услуги за деца и семейства.
I.Работа с деца
През 2015г децата, ползвали услуги от Фондация „Карин дом“ общо 350 са както следва:
Разпределение териториално:
 от Варна - 269
 от страната – 81
 от чужбина – 2 - Русия
Новоприети деца за 2015г са 201 от които:
 от Варна и региона - 143
 от страната – 56
 от чужбина – 2
Проведена плувна терапия през м. юли 6 сесии с 24 деца; 55 посещения.
Oбщият брой деца получили терапия в Карин дом от неговото откриване през 1996г до 2015г са 1835.
1.Деца ползвали услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални
нужди и техните семейства
Капацитет на ДДД 50 места, преминали деца – 56.
Работа със семействата:
 общ брой деца ползвали терапия в ЦСРИ - 160
 с тях са проведени общо 6811 сесии, от които 5693 индивидуални сесии и 1118 групови.
 консултации на нови деца – 66
 Деца преустановили ползването на услуги през 2015 г са общо 15 .
 Индивидуални и Социални консултации – общо 759
Отчетност на дейността към държавни и общински структури
 социални доклади за ОЗД – 224 бр
 месечни отчети в ОЗД за брой деца по ДДД - 12 бр, тримесечни -2 бр, шестмесечни -1бр
 отчети до АСП: годишен -1 бр.,шестмесечен - 2 бр, справки за дейността – 6 бр.
 отчети до Община Варна – технически отчети - 3 тримесечни, 3 ежемесечни;справки и доклади 5 бр.
 годишен отчет до ДАЗД -1 бр
 нови и подновени направления – 56 бр
 сключване на договори за услуги – 155 общо ( ДДД - 56 бр, терапевтични – 99 бр)
През изминалата година като основен инструмент за оценка на развитието на децата и постигнатия напредък
се наложи AEPS (Система за изследване, оценка и изготвяне на индивидуална програма за деца от 0 до 3 и
от 3 до 6 години). Тази система обхваща шест области на развитие: Обща моторика, Фина моторика,
Адаптивни умения, Когнитивна област, Социална комуникация и Социална област. На базата на AEPS се
изготвят Индивидуални планове, поставят се конкретни цели и задачи в съответните области. Използването
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на AEPS направи плановете по-подробни и систематизирани, подобри проследяването на развитието на
детето и дава обективна оценка за ефекта на приложената терапия, тъй като дава възможност за
съпоставяне на постиженията на детето по области на развитие в отделните периоди на изследване.
.През м.март д-р. Пламен Димитров-невролог/кл.психолог проведе функционално ЕЕГ на 22 деца от ЦСРИ
Карин дом и заедно с водещия терапевт на детето в Карин дом дадоха обратни връзки на родителите.
В индивидуалните планове се включиха Цели и задачи на семейството (семейно-ориентиран подход), които
се формулират от родителите с помощта на терапевтите.
През изминалата година в ЦСРИ бяха разкрити нови дейности и включени нови методи за работа с деца със
специални потребности.
Групата „ДЪГА“ беше сформирана през м.октомври, води се от психолог и се използва опита и модела на
групи "Малки +" взаимстван от Кати Хислоп (САЩ, като основен подход в работата е семейно-медиираната
интервенция. В груповата терапия се включват 4 деца заедно с техните родители и има за цел да се разшири
опита и познанията на обгрижващите възрастни (родители, близки, роднини) за състоянието на децата и
ефективните стратегии за подобряване на развитието им.
В резултат от медиацията на специалистите и усилията на родителите за няколко месеца се постигнаха
следните резултати: Родителите разбират по-добре потребностите и затрудненията на децата си, в резултат
на което реагират по-адекватно в ежедневни ситуации. Майките са по-спокойни и постепенно изграждат в
съзнанието си малките стъпки на собствените си цели спрямо развитието на децата. Това ги прави поуверени и включени в процеса на терапия. Води и до по-добра ефективност по отношение на подобряване на
комуникативните и игрови умения на децата. Едно от децата използва система PECS при комуникация и вече
казва изречение от две думи. Трите семейства споделят, че децата им са станали по-склонни да подреждат и
прибират играчките си. Чрез въвеждане на сензорни дъвкалки отучихме едно от децата да гризе кабелите в
домакинството, което значително успокои ежедневието на семейството и подобри поведението на детето.
Наблюдава се напредък по отношение склонността да остават седнали на маса и стол, да манипулират с
играчки целенасочено за по-дълъг период от време. При едно от децата има значителен напредък по
отношение на познавателните умения. При четирите деца се наблюдава положителна динамика в развитието
по всички области. И четирите деца посещават общообразователни детски градини. Постепенно към
услугата за децата и семействата се включват и педагозите от детското заведение, които получават
подкрепа и консултации с психолога от групата
През м.октомври се формира и група „Усмивка“, която е безплатна за семействата и финансирана от
благотворителния фестивал „Усмихни се Карин дом“. В тази група са включени 5 деца с комплексни и
интензивни нужди от подкрепа (множество увреждания). Груповата терапия се води от двама логопеди, като
родители ще се включват в отделни сесии от дневната програма. С децата се работи за да стимулираме
едновременно комуникацията, сензорните възприятия, познавателните умения, правилното позициониране и
модели на движение. Групата се провежда два пъти седмично (вторник и петък) от 9.15 ч. до 11.30 ч.
Дневната програма ще се състои от Комуникативна група (сензорна приказка/ история, запознаване със света
около тях), ПОКСС (всяко дете има подбрани за него стумули), Музикотерапия, Арттерапия, Закуска,
индивидуални сесии с физиотерапевт. Провежданата терапия е в посока на това да се развият сетивните им
умения и чрез тях да опознаят света около себе си, да се срещат с други деца и да комуникират с тях, както
и да продобият умения да правят избор между два предмета или желана дейност. В резултат децата
придобиват нови умения-да реагират с поглед, усмивка, жест, да взаимодействат с други деца.
2.Деца ползвали услугата Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставането на деца с
увреждане“
Работа със семействата:
 капацитет 40 места по ОДД
 общ брой деца ползвали услуги - 148
 нови деца - 83
 домашните визити - 925
 напуснали - 67
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 общ брой деца получили услуги от началото на програмата през 2010г до края на 2015г – 481
 еднократни консултации на родители на нови деца в ЦРИ от екипа консултанти - 54;
 консултации на родители от ЦРИ с психолог /прихотерапевт Цвети - 6
 консултации на ниво родилен дом Ели Т.,Марина - 12;
 консултации по кърмене Симонета - 49;
Отчетност на дейността към държавни и общински структури
 отчети до Община Варна – 3 тримесечни, 3 ежемесечни
 проведени разговори с родители във връзка с ОДД - 55 бр
 сключване на договори за услуги по ОДД – 55 общо  3 проведени срещи с партньорски организации, Община Варна, ОЗД.. (4 с Община Варна, -1 с
Медицински университет; 4- с родилните отделения във Варна; 2 със Сдружение «Съучастие»; 2 с
ОЗД. за успешна интеграция и реални резултати на деца от ЦРИ
През годината консултантите от ЦРИ активно подкрепяха приемни семейства и осиновители, като успешни
случаи можем да посочим четири деца и техните приемни семейства. Девет семейства са били подкрепени
още първите 48 часа след раждането на дете с увреждане и/ или недоносеност. Получили са подкрепа
относно приемане на увреждането и/или недоносеността на детето, справяне с пост родилния стерснасърчаване контакта и кърмене на детето. В един от случаите имаше реален риск от институционализация
на детето, в който съдействахме и родителите решиха да отгледат детето си, въпреки възможните рискове
от неговото развитие.
Съдействахме за приемането и включването в активни занимания в детска ясла на деца с рядко срещани
състояния, както и в интеграцията на деца със СОП. В резултат се осъществи успешен прием и интеграция
на 30 деца в детски градини.
Около 25 семейства на недоносени деца още в първия месец след раждането потърсиха услугите на
консултантите от ЦРИ.
През 2015 в група „Малки+“ продължи работа със 7 деца и техните семейства. Всички родители познават
етапите на детско развитие, могат да си набелязват конкретни цели, в области и почти самостоятелно
задачите за постигането им. Те прилагат успешно различни техники за интерактивно и директно учене, на
които са обучени. Родителите получават подкрепа в справянето със затрудненията в дома, на площадката,
при лекаря, а учителите на повечето деца са обучени в подкрепа на средата, комфорта и развитието им.
Родителите споделят спокойно трудностите, които имат с водещия, консултантите и другите родители и имат
натрупан опит, които да използват в подпомагането на другите родители. Децата имат успешно развитие във
всички области на развитие, Повечето от тях имат развита функционална реч, а другите си служат с жестове
и имат основни умения за комуникация - поглеждане, посягане, желание за общуване като цяло. Децата се
хранят самостоятелно, дават сигнал за тоалетна /без 2/, част от сензорните дефицити са преодоляни.
Децата се чувстват комфортно в присъствието на други деца и сами иницират комуникация и игри с тях.
Забелязва се значителен напредък и в развитието на психичните процеси и справянето с неприемливо
поведение.
3.Деца и семейства ползвали услугата „Монтесори клуб“
През 2015г в Монтесори Клуб 24 деца на възраст от 2 до 4 ½ години се обучаваха. Бяха проведени 3
информационни срещи с родителите на децата, 3 родители потърсиха консултация от психолог за себе си, а
други трима консултации с логопед и психолог за своите деца.
4.Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди:
За учебната 2014-2015г. интегрирани в общообразователни учебни заведения са общо 32 деца, само
през календарната 2015г са 20 деца
- Общообразователни детски градини - 13
- Общообразователни училища - 5
Постъпили в специализирани учебни заведения: Общо 14 деца
- Специализирани училища - 5
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- Специализирани детски градини - 9
Общият брой интегрирани деца от 1996 до 2015г стават 295 деца.
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. Децата
заедно посетиха Зоопарка, Делфинариума, Етнографския музей и Планетариума – ВВУ „Н.Вапцарова“ с
познавателна цел.
Много активно децата работиха в биоградината на Карин дом - окопаване, поливане, плевене. Отгледаните
зеленчуци и билки използваха в приготвянето на супи, сандвичи и десерти в заниманиета по усвояване на
умения за хранене и пиене.
През годината през месеците юни, юли и август бяха проведени съвместни плувни сесии, водени от
професионален треньор и физиотерапевт.
II.Работа с родители
През годината бяха проведени общо 36 срещи с родителите на децата, ползващи услуги от Карин дом,
- 3 общи родителски срещи на деца от ЦСРИ с 62 родители;
- 21 индивидуални срещи с родители;
- 2 информационна среща за родителите на децата в Център Ранна интервенция с участието на 9
родители;
- 7 общи тематични срещи, водени от специалисти по теми, свързани с предизвикателствата, които
срещат родителите в отглеждането на своите деца. В срещите се включиха 57 родители;
- 3 организационни срещи за родителите на децата в Монтесори Клуб;
През годината бяха проведени 33 сесии на родителските групи за взаимопомощ и подкрепа, в тях се
включиха 41 родители.

ПРОВЕДЕНИ ТЕМАТИЧНИ СРЕЩИ ЗА РОДИТЕЛИ
№

ТЕМА:
1.
2.

Партньорството между родители и специалисти Женислава
Сапунджиева
/социален
-успешен модел за ефективна комуникация.
психолог,мениджър услуги /
Веси Тинчева преподавател ЦПО
Предизвикателството да бъдеш родител – Женислава Сапунджиева /социален психолог,
радости и тревоги
мениджър услуги/
Цветалина Йосифова /психолог-психотерапевт/

3.

Комуникация по време на хранене

4.

Знаем ли какво усещат децата? -сетивно
развитие, дефицити, подпомагащи дейности

5.

„Подпомагане на двигателното развитие и
физическа активност при деца със специални
нужди“
Детската градина-„начин на употреба“
-среща-дискусия

6.

7.

ВОДЕЩИ

„ Готови ли сме за първия учебен ден?“ – срещадискусия

Анета Морфова, Петя Вичева
/ логопеди/
Звeзделина Атанасова /методист-супервайзор,
логопед/
Андреас Андреу /кинезитерапевт/
Звeзделина Атанасова /методист-супервайзор,
логопед/
Андреас Андреу /кинезитерапевт/
Женислава Сапунджиева /социален психолог,
Директор „Услуги за деца и семейства“/
Цветалина Йосифова /психолог-психотерапевт/и
гости
Ангелина Костова /психолог/
Цветалина Йосифова /психолог-психотерапевт/
и гости

ДАТА НА
ПРОВЕЖДАНЕ*
30.01.2015
Петък
27.02.2015
Петък

27.03.2015
Петък
24.04.2015
Петък
29.05.2015
Петък
26.06.2015
Петък
24.07.2015
Петък
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III.Работа по програми и проекти
1. 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.
В периода 25-28.03 в Холандия, Апостол, Звезди и Анета участваха в партньорска среща по проект
„ENABLIN+” и посещение на терапевтичен център за деца с комплексни нужди.
В периода 16-20.09 в гр.Клуж-Напока Румъния - партньорска и посещение на две училища за деца с
комплексни нужди: Апостол, Зарко, Николета, Теодора Ф, София и Диди.
2. 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.На 13 и 14.03 в х.“Сириус бийч“ в КК „Св.Константин и Елена“ целия екип на Карин дом се
включи в „Конференция на бъдещето“. В резултат на проведената конференция и поредица от обучения
бяха изготвени: стратегия за развитие на организацията за периода 2015-2020г, механизми за привличане
на средства и повишаване на финансовата устойчивост и комуникационна стратегия.
3. Карин дом сключи договор с Министерството на труда и социалната политика.
По договора между Фондация "Карин дом" и МТСП през май 2015 стартираха обученията на доставчиците
на услугата "Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Центрове за ранна интервенция на
уврежданията". Бяха проведени 10 въвеждащи обучения по ранна интервенция и 5 обучения
"Индивидуална педагогическа подкрепа". От месец юни до месец декември бяха осъществени и 47
тридневни надграждащи обучения индивидуално за всеки от екипите на 47 те новоразкрити Центрове за
ранна интервенция на уврежданията с общо 284 участници.
4. Изследователски проект "Нормиране на скрининги за детското развитие „Въпросници по възрасти
и етапи“ (ASQ-3 и ASQ-SE) за България" с цел валидизация за страната. През годината бяха набрани
изследователи за провеждане на изследванията на деца, чрез въпросниците. Започна обобщаването на
резултатите.
5. Проект „Семейно-ориентираният подход – инструмент за превенция на институционализацията на
деца с увреждания“, финансиран от Фондация „Лале“.
През годината в проекта са включени 32 деца и семейства. 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: Обучение на 18
специалиста от 9 НПО от цялата страна: Сдружение „Знание, успех, промяна“ гр. Дупница, „Център за
образователни програми и социални инициативи“; гр. Ямбол, „Асоциация на българските ерготерапевти“
(АБЕТ); гр. Русе, Спина Бифида И Хидроцефалия-България; гр. Варна, „Няма невъзможни неща” гр.
Варна, „Асоциация НАЯ”; гр. Търговище, „Евроинтеграция”;гр. Варна, ”Център Мария”;гр. Горна
Оряховица, „Надежда за Антоново” гр. Антоново – 2 обучения + 1 супервизия + отделни обратни връзки;
Бяха организирани различни събирания за семействата с цел мотивиране на родителската общност, едно
от които беше издаването на Дневник на моето семейство.
6. 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.
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На 27.03 беше проведен Ден на отворени врати в Карин дом-среща по метода “Жива книга“ на
партньорите по Проекта, представители на РИО, Община Варна, РЦ и ЛЦ. Целта на срещата е споделяне
на положителен опит в интеграцията на деца със СОП в детски градини.
На 25.09 се проведе конференция по проекта в зала АУЛА на ИУ-Варна, в партньорство с Община Варна и
чуждестранни лектори. В конференцията се включиха 200 участници. Беше издаден сборник с добри
практики от страната и чужбина, и наръчник за учителите. В края на конференцията бяха изведени
предложения за подобряване на практиките в приобщаващото образование, които бяха изпратени до
отговорните местни и държавни институции, включително МОН.
По този проект стартира онлайн платформа за дарения съвместно с Експресбанк.
7.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. Карин дом сподели своя опит и добри практики на
специалисти и организации от страната. Бяха проведени 53 обучение по заявка на 1120 специалисти.
През годината бяха проведени срещи между Екипа на Карин дом и представители на Фондация „Велукс“ в
които беше направена оценка на работата по проекта за минал период и обсъдени дейности за бъдещо
партньорство. През м.декември в гр.Будапеща Унгария Мариана Николова и Магдалена Цонева участваха
в среща на финансираните организации от „Велукс“ за обмен на опит.
През 2015г за поредна година бяха подпомогнати семейства с материална подкрата от „Велукс“ и „НУК
България. Бяха изготвени финансови оценки на нуждите на 24 семейства и те бяха подпомогнати в два
транша. Материална подкрепа, състоящи са от памперси, спално бельо-завивки.
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 2015г услуги по тази програма са ползвали 40 деца и техните семейства от 28 населени места.
С децата бяха проведени:
• 40 екипни обследвания;
• 445 терапевтични сесии със специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор)
• 125 игрови сесии в Библиотека на играчката;
Родителите ползваха:
• 40 консултации със социален работник и педиатър;
• 107 консултации на родители с психолог/психотерапевт (с родители от ЦСРИ - 79; с родители от
ЦРИ-6; с родители от Монтесори Клуб - 3;с външни родители от общността – 19)
• 40 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 2015г услуги в ЦСРИ „Карин дом“ по тази програми са ползвали общо
130 деца. Експресбанк и Карин дом получиха Награда за най-добро сътрудничество между бизнес и НПО
през 2015г.
9. Библиотека на играчките
През годината 114 семейства с малки деца ползваха 195 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, както и продължаващо партньорство.
10. Програма “Помощниците на мама и татко“ e с частно финансиране и има за 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.
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През годината бяха проведени многократни срещи за за обсъждане на идеен проект по ПРОГРАМА BG07
„Инициативи за обществено здраве“ на МЗ, в партньорство между Карин дом и УМБАЛ „Св. Марина“,
както и други водещи детски специалисти .
IV.Дейност на Центъра за Професионално обучение
През 2015г бяха обучени общо 1626 специалисти, учители, студенти, родители, асистенти. Бяха проведени
следните обучения:
• проведени отворени обучения – 6 с 189 участници
• обучения по заявка от 53 организации, 953 участника
• 47 обучени общини по Проект „Социално включване» на МТСП на 284 специалиста от страната
• Пресконференция по проект „Създаване на подкрепяща среда за деца със специални нужди“ – 200
участника
• 120 души от Община Варна взеха участие в публична лекция на Мадлен Алгафари;
• Обучение на 18 специалиста от 9 НПО от цялата страна, по проект на „Лале“
• 13 родители взеха участие във Фокус група за родители, чиито деца ползват социални услуги на
Карин дом – водещи на външни експерти.
• Обучение за обучители – 35 проведени обучения, в които са включени и част от терапевтичен екип
/по-важни обучения – Ж.Сапунджиева, преминала обучение 220 часа, тема: „Супервизия в
социалната работа“; Обучение по въвеждащ Бобат курс; ПЕКС; Монтесори; обмяна на опит с лектори
от чужбина - Великобритания, САЩ, Гърция; /
Организациите, чиито екипи получиха обучения през 2015г са:
 Център за майчино и детско здраве гр.Сливен /по заявка на УНИЦЕФ/- 2 обуч.;
 Център майчино и детско здраве /по заявка на УНИЦЕФ/– Шумен – 2 обучения;
 Детски ясли гр.Добрич /по заявка на Лумос/ - 3 обучения;
 Детски градини гр.Добрич;
 Детски градини гр.Перник;
 Детски градини гр.Бургас;
 ЦСРИ Павликени;
 ПУ Добрич - 3;
 ПУ Кубрат;
 ПУ Долни Дъбник;
 ЦСРИ Провадия - 5;
 Клуб на НСО Търговище – обучения;
 ЦСРИ „Слънчоглед“ София;
 ЦОП Каварна;
 ДЦДУ Свищов – 3 обучения;
 ДЦДУ Несебър;
 ДЦДВХУ Стара Загора;
 КСУДС Пловдив;
 КСУДС Перник;
 Фондация за нашите деца;
 ДЦДУ „Къщичката“ гр. Нови Пазар – 2 обучения;
 Ресурсен център Варна;
 Ресурсен център Търговище;
 Обучения МТСП – Въвеждащи и Надграждащи обучения в Общините:
– Ардино, Асеновград, Благоевград, Бургас, Бяла, Бяла Слатина, Варна, Велико Търново, Велинград, Враца,
Вълчи Дол, Девин, Димитровград, Добрич, Добричка, Долни Дъбник, Дупница, Елена, Карлово, Крумовград,
Кюстендил, Лом, Марица, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Самоков, Самуил, Севлиево, Сливен,
7

Сливо поле, Средец, Смолян, Стара Загора, Столична Община 1, Столична Община 2, Стражица, Тетевен,
Трън, Тунджа, Търговище, Хасково, Чирпан, Шумен, Ямбол
 Обучение на 9 НПО по проект „Лале“ + Супервизии (Сдружение: „Знание, успех, промяна“ гр. Дупница,
„Център за образователни програми и социални инициативи“; гр. Ямбол, „Асоциация на българските
ерготерапевти“ (АБЕТ); гр. Русе, СПИНА БИФИДА И ХИДРОЦЕФАЛИЯ-БЪЛГАРИЯ; гр. Варна, „НЯМА
НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА” гр. Варна, „Асоциация НАЯ”; гр. Търговище, „ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ”; гр. Варна,
”Център Мария”; гр. Горна Оряховица, „НАДЕЖДА ЗА АНТОНОВО”)
 Обучение на студенти от МУ Варна
 Обучение на студенти от Москва
V.Обучения, квалификации, супервизии и обмяна на опит за служители на Карин дом
ВЪНШНИ ОБУЧЕНИЯ:
ТЕМА
Обучение“Фондонабиране и комуникация“

22

Обучение “Управление на времето и стреса“

19 и 20.02

Обучени “Супервизии в социалната работа“ в VIII
модула

От м.октомври
2014г до м.май
2015г
23.02

Екипна супервизия по два случая на деца за
работа с несъдействащи родители
Обучение за домашното насилие в III модула:
1.„Сензитивиране на риска от домашно насилие“ I
част
2.„Застъпничество за правата на жертвите от
домашно насилие“ II част
3.Застъпничество за интересите и правата на
жертвите на домашно насилие“

1.

ДАТА
–

25 и 26.02

24.01

ВОДЕЩИ/
ОРГАНИЗАТОР
Михаил Банчев
Ана Коларова

МЯСТО/
Участници

Карин дом /
Мариана, Жени, Веси В., Звезди, Маги,
Бистра, Жечка, Елена Л., Апостол, Мари

Варна /
HEAT DEVELOPMENT
ИСДП гр.Шумен

Ели Г. и Ели Т.

Б.Чалъкова

в Карин дом/
32 участника

Фондация „SOS семейства в
риск“-Варна

Гр.Шумен
Жени

Бистра и Стефка

26 и 27.03
22 - 23.04

Споделяне на опит „Неврология“

9.03

„Терапия на деца с муковисципоза“

12.03

„Конференция на бъдещето“

13 и 14.03

Споделяне опита за работа с деца

31.03

Терапевтичен
екип
и
соц.работници на Карин дом
в Карин дом

в х.“Сириус бийч“ в КК „Св.Константин и
Елена“/
Ива Таралежкова
Диана Андреева
Елица Джонсън- Психолог/Супервайзор в
Дневен център за деца с НАС –
резидентен тип услуга от САЩ -

Практическо обучение и трениннги за работа с
медиите

1 до 3.04

Михаил Стефанов В Карин
дом/

Стефка, Апостол, Мари, Ели Л., Бистра,
Веси В.

В Карин дом

Отдел „Развитие“

26-28.05

Велинград

Теди Л.

01-06.06

Ники Уевър и Кат Крофт

Терапевтичен екип на Карин дом

„Фондонабиране“
„Специализирано обучение за рехабилитация в
соц. институции за деца. Детска кинезитерапия“
Обмяна на опит със специалисти от Spring
Common School Великобритания

Д-р Пламен Димитров Карин
дом
обучители рехабилитатори и
пулмолог
от
Великобритания в Варна
целият екип на Карин дом

25 участника
Екип физиотерапия и Ани М.
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Въвеждащо обучение по метод Бобат

08-12.06

Джил
Стърн
кинезитерапевт/Председате
л
на
Европейската
Асоциация на обучителите
по метода Бобат (от
Великобритания) с асистент
Меги
Тодоровакинезитерапевт
/Бобат
терапевт (България)-Карин
дом
Екипа на Карин дом

31 участника (23 външни +
8 специалиста от КД – Звезди, Андреас,
Влади, Диди, Теди Л., Петя Г., Ани М.
Надя М.,)

Медиирана
родителска
интервенция
Партньорство с родителите /“Малки+“/

15-26.06

Кати Хислоп – спец.педагог от САЩ.

Застъпничество на ФГУ

2-3.07

“Вербална и невербална комуникация“

9.07

Варна

Мари

Аутизъм Глобал САЩ /обсъждане стъпки за 5
годишно обучение по АВА.

14.09

Проведена
видео
конферентна връзка

Мариана, Маги, Стефка, Ники, Вeржи, Ани
К,

Обучение по Приложна кинезиология

8.10

Андреас

гр.София

“Нарушение и дефицит на вниманието.
Хиперактивност при деца и подрастващи.
Практически подход.“ И „Ролята на училището и
медицинските психолози в грижата за деца с
увреждания.“

23.10

Виргиния,Стефка и Димана.

Супервизия

2 – 3.11

Екип РИ

МУ-Варна, Факултет по Фармация
Гост-лектор: Susanne Breidung (Сузанне
Брайдунг) – Нюрнберг/ Германия,
медицински училищен психолог; Общинска
Дирекция
по
образование
и
здравеопазване.
Джудит Нюман

Обучение P.E.C.S

12-13.11

45 участника – външни +
3 специалиста от Карин дом
Ваня и Надя М., Ели Т.

Елена Логотети
Елени Скурис

Среща на финансирани организации по Велукс за
обмен на опит в.

01- 02.12

Мариана и Маги

гр.Будапеща, Унгария

„Едно училище за всички

12.12

Виргиния

Конференция
на
Центъра
приобщаващо образование София

Бистра, Веси В.

ВЪТРЕШНИ КВАЛИФИКАЦИИ:
ТЕМА

ДАТА

ВОДЕЩИ/
ОРГАНИЗАТОР
Ели Г., Ани М.

МЯСТО/
Участници
Терапевтичен екип и екип РИ

Цвети Йосифова

23 служители от Карин дом

Вътрешна квалификация по система P.E.C.S в 14
сесии
“Работа с родители“

През цялата
година
20.03

„Сензитивиране на домашното насилие, подкрепа
и застъпничество за жертвата“
,,Терапевтичните методи и подходи през видеата,
използвани от обучителите"
Супервизия. Как да я предоставяме – роли и
етапи на процеса.

16.07

Бистра и Стефка

Терапевтичен екип

20.07

Обучителен екип

Терапевтичен екип

12,15,16 и
20.10

Ж.Сапунджиева

Обучителен екип
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VI.Участие във външни форуми -конференции, форуми, кръгли маси, работни срещи с държавни,
общински институции, НПО и партньорства
През 2015г специалистите от Карин дом участваха в различни външни форуми с цел представяне на
дейността на Карин дом пред други специалисти и запознаване с други услуги в общността.
- в гр. Пловдив добрата практика на Карин дом се презентира на II -ра Мултифасетна конференция за детското
развитие
- в гр.София заключителна конференция по проект „Транснационална мрежа за подкрепа на децата и
семействата и деинституционализация на грижата за деца” на МТСП.
- в конференция в гр.Задар Хърватия на тема:“Проекти и заетост на хора с увреждания“.
- заключителна конференция на ДАЗД за ранната интервенция за предотвратяване на уврежданията при
децата.
- в гр.София в конференция, на „Надежда и домове за децата”– клон България, на тема „Развенчани
митове“. На конференцията беше представена оценката на въздействието и ефективността на програмата
за деинституционализация на Домовете за медико-социални грижи в България. Оценката е осъществена от
Ноу-хау център към НБУ.
- в национална конференция „Партньорство в стратегии и действие: гражданските организации и
държавата“ в София, организирана от БЦНП, НМД, Форум гражданско участие и др.
- в конференция на Центъра за приобщаващо образование „Едно училище за всички“.
- в Президентството в прием по повод посещението на Антъни Лейк - Изп.Директор на УНИЦЕФ
- Заключителна кръгла маса по проект „Летен лагер за деца със сензорно-интегративни проблеми и
техните родители“
30.10 Стефка и Веси Т.
ЦСРИ Прегръдка и Сдружение „Консенсус“
През годината Екипът на Карин дом участва в обществени и държавни комисии, обществени съвети и
други структури:
 Управителния съвет и работните групи „Здраве“, ,,Образование’’ и „Семейство“ на НМД
 Работна група към МЗ за Методика на нови услуги по проект „Посока семейства“
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.
 Доклад за Бележника на НМД 2014г-Бистра и Веси Т.
 Специалисти от Карин дом участваха в изработване на обсъждане на различни наредби, общински и
областни стратегии за предоставяне на социални услуги на територията на Община Варна и региона.
 Участвахме в различни дискусии с представители на НПО и институции за подобряване на
междусекторната координация при ранното идентифициране на риска от увреждане и
институцинализация на деца.
 Специалисти от Карин дом активно участваха в създаването и обсъждането на различни
предложения, кампании и проекти за промяна в на политиките за деца и семейства. Това става в
работата в ТРГ „Здраве“, „Семейство“, „Образование“ и „Детско законодателство“ на НМД.
 Опитът на Карин дом в предоставянето на услугата Ранна интервенция, като добра практика беше
споделен пред различни специалисти от НПО и други общински и държавни институции. д-р
Л.Маринова - зам.председател на Общински съдет Варна и Т.Василева от ДСД, на която беше
представен сборник с обещаващи практики за Източна Европа 2015г на UNICEF и бъдещото развитие
на Услугата Ранна интервенция.
 През годината Карин дом имаше добро партньорство с Община Варна, по Проекта „Да не изоставим
нито едно дете. „У дома, а не в дом“- I компонент по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“.
 Участвахме в многобройни срещи с партньорите ни по различните проекти и програми по който Карин
дом работи.
 Участие в различни дискусии организирани от„ Български център за нестопанско право“ и Фондация
"СМАРТ" различни теми свързани с бъдещето на неправителствените организации в България;
 Участие в Национален годишен форум на доставчици на социални услуги, по инициатива на NASO.
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VII.Културни и спортни мероприятия, благотворителни изяви и др.
- В периода 11-13.06 в гр.Одрин Турция се проведе Международна Спортна Балканиада за интегрирани деца
със специални потребности. Като представители на Карин дом в спортните състезания участваха: Божидар
Томов с родителите си, Георги Данаилов - с Вероника Вълчева, Кристиян Красимиров - с Теодора
Фердинандова, Виктор Георгиев - с Диди Геогриева. Представители на ДЦ“Ривиера“ бяха младежите:
Надежда, Георги и Павел с придружител Светлана Радева-физиотерапевт
- За децата от Карин дом беше изнесен концерт за пиано и две цигулки от Вивалди. Ралица Богданова –
цигулка (НУИ „Добри Христов“ гр. Варна), Жаклин Прейс – цигулка (Университет по музика и изящни изкуства
Виена) и Биляна Енева – пиано (представител на „Общински Детски Комплекс“ Варна).
- Нa 26.05. Мариана на спортен празник в детска градина,,Христо Ботев‘‘
- На 17.05 на централния площад в Благоевград, г-н Иван Станчов беше удостоен с почетното звание „Доктор
хонорис кауза” на АУБ по време на церемонията по дипломирането на двадесет и първия випуск на
университета.
- На 31.07 в градината в „Кът за кърмене“ ще се проведе събитие "Голямото Кърмене", като част от нашата
кампания за седмицата на кърменето. Целта на събитието е да подобрим миналогодишния рекорд от майки,
кърмещи в продължение на 1 минута едновременно своите бебета/деца. Инициативата е в подкрепа на
Световната седмица на кърменето, която се провежда всяка година в периода 1-7 август.
През 2015г получихме дарения от:
 детско спално бельо, детски играчки и книжки от Детска школа „ВИТА“;
 аксесоари за кърмене „BUCKO“;
 Филмовият фестивал „Златна роза“ проведе благотворителна акция за набиране на средства за
закупуване на музикални инструменти за музикотерапията;
 Прокредитбанк, от ползвани мебели - стилажи, шкафове, бюра;
 „Фикосота“ЕООД – миещи и перилни препарати;
 Алфабанк благотворително работиха в градината на Карин дом;
 благотворителен фестивал „Усмихни се в Карин дом“, на който бяха дарени 29 000 лв. Главен организатор
беше г-н Джъстин Болант;
 Благотворителния базар на Международния женски клуб, доброволци продаваха сувенири в полза на
Карин дом.
 „Бон Марин“, които дариха на Карин дом над 28 000 лв.
През годината отдел „Развитие“ организира и проведе различни кампании и дейности, свързани с набиране
на средства и за популяризиране на дейността на Фондация „Карин дом“:
 Организация на национална дарителска кампания с агенция All Channels
 Организация на национална дарителска кампания съвместно с SG Експресбанк за позициониране на
дарителски кутии в офисите на банката в страната
 Коледната кампания за картички и календари; кореспонденция с около 300
 Организация на базара на Международния женски клуб
 Подкрепа за кампания на Уницеф за детските градини
 Представен е идеен план за проект към „Тръст за соц.алтернативи“. Цел на проекта-разработване на
обучителен.модул за ранна идентификация на деца с увреждания
 През м. юли подновихме договора с Летище София за позициониране на дарителска кутия
 Обновяване на сайта на Карин дом.
 Организиране на публикации на статии за дейността на Карин дом
 Отразяване на събития на Карин дом, статии; фейсбук, прес-съобщения;
 Информационна кампания за ДЦП и Синдром на Даун - интернет страница, статии, брошура
 Работа по Стратегии за развитие на Карин дом (2015-2020) и за фондонабиране; представянето им пред
УС на Карин дом;
 Брандирането на микробуса с платформата.
 Осигурени бяха са две детски седалки.
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Допълнително бяха обезопасени люлките в градината с колани.
Ремонт на работни стаи и заседателната зала след наводнение.
На 18.10 се проведе събрание на Управителния съвет на Фондация „Карин дом“ и директорите.
В периода м.януари-м.май на 2015г във Фондация Карин дом беше извършен финансов одит.
На 22.06 от 10.00 празник по повод 19г от създаването на Карин дом на тема „Празник в Карин дом“.

VIII.Еко дейности
Децата от група за социална интеграция в Монтесори среда поставиха хранилки за птички. Беше отбелязан
Международния ден на Земята като в продължение на седмица децата и специалистите почистваха кашпите
и градинките на Карин дом, след което посадиха различни по вид цветя. Децата и специалистите бяха
поканени в ОДЗ №14 "Дружба", където се включиха в тържество, посветено на Деня на Земята. Беше
получено дарение от цветя от Димитър Терзиев- Фирма „Флор ММ“, които бяха засадени в градината на
Карин дом от децата, родителите и служителите.
Родителите създадоха биоградинка в двора на Центъра като децата и служителите продължиха грижата за
нея. Малчуганите имаха възможност да наблюдават растежа на домат, краставичка, зелен боб, чушки,
пиперки, моркови, червено цвекло, тикви, тиквички и др. Наесен бяха приготвени туршии от произведените
зеленчуци и бяха предложени на Ден на плодородието.
Ученици от Общински градски комплекс с ръководител г-жа Юлия Кавръкова участваха в събирането и
сушенето на лавандула, която е засята в двора на Центъра.
Служителите и децата на Карин дом разделно събират отпадъците си (хартия, пластмаса, алуминий), които
се предават за рециклиране. Със събраните средства се закупува посадъчен материал и се облагородява
двора на Центъра.
IX.Проведени консултации с външни специалисти
 Феодора Станчов - Монтесори педагог Франция;
 Джудит Нюман - директор и съосновател на Early Childhood CARES от Орегон, САЩ - Програма за
ранна интервернция и специално образование в ранно детство;
 Елена Логотети – Образователен консултант на Пирамид за Гърция, оторизиран доставчик на
обученията по PECS и Пирамидален подход към образованието;
 Елени Скурис – Обучител по PECS от Гърция;
 Михаил Банчев – консултант, гр.София / по проект развитие капацитета на Карин дом;
 Ана Коларова - консултант, гр.София / по проект развитие капацитета на Карин дом;
 Д-р Пламен Димитров – Невролог гр. Варна;
 Боряна Чалъкова – психолог, психотерапевт гр. Варна;
 Ива Таралежкова – външни експерти, гр. София / по проект развитие капацитета на Карин дом;
 Диана Андреева – външни експерти, гр. София / по проект развитие капацитета на Карин дом;
 Ники Уевър – специалисти от Великобритания;
 Кат Крофт – специалисти от Великобритания;
 Джил Стърн - кинезитерапевт/Председател на Европейската Асоциация на обучителите по метода
Бобат (от Великобритания) с асистент Меги Тодорова-кинезитерапевт /Бобат терапевт (България);
 Кати Хислоп – специален педагог от САЩ;
 Доц. Ружа Панчева – Педиатър работещ в областта на детската гастроентерология и хранене,
Медицински университет Варна;
 Моника Ингемарсон (Норвежкия специалист, гост-лектор на Международната конференция;
X.Работа със студенти, ученици и доброволци
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”, запознаване с методиката и организация на предоставянето на услугите в ЦСРИ Карин
дом; организиране на практиката и стажа на студентите в Карин дом; предоставяне на информация,
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материали и специализирана литература на студентите, изготвящи курсови и дипломни работи. Общо 1928
студенти провели практически обучения в Карин дом от 1996г до 2015г.
През 2015г общо 49 студенти.
- студенти от България – 37 от следните специалности: от ШУ,“Логопедия“ от МУ – Варна „Рехабилитация“
МУ – Варна “Медицина“
- преподаватели от страната – 3
- студенти от чужбина – от Кеймбриджки и Московски университет - 12, са посетили Карин дом във връзка
със запознаване с дейността на Центъра, курсови и дипломни работи, стаж и учебна практика.
През 2015г общо 14 ученици от ЧГ „Джордж Байрон“ 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: 5 студентки специалност "Логопедия" от Шуменски
университет, 2 студентки Милена Данчева, Силвена Георгиева от ШУ "Социални дейности"
Общо 513 доброволци са помагали в дейността на Фондация «Карин дом» за периода 1996-2015г.
Общ брой доброволци за 2015г са: 43
От тях: 40 – от България ; 3 - от чужбина (Франция). 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, превод на материали от и на английски и руски език.
XI.Посещения в Карин дом
През годината на посещение в „Карин дом“ бяха различни специалисти, бизнесмени, дарители и други
известни личности.
- На 14.01 на посещение в Карин дом бяха Атанаска Мезева – Координатор от РДСП и Велина Стефанова
областни координатор от АСПс цел включване на Карин дом в Семинар за споделяне на добри практики в
социалните услуги.
- На 2.02 запознаване с дейността на Фондация Карин дом на 12 служители от ПУ в гр.Кубрат-обучителен
екип.
- На 9 и 10.02 за обмяна опит в Карин дом бяха специалисти от ДЦ, ДНСТ и ЦСРИ от гр.Павликениобучителен екип
- .На 27.03 в Карин дом на посещение бяха 37 учители от Ресурсен център гр.Силистра – Веси Т, Жени,
Маги.
- На 1.04 на посещение в Карин дом бяха 25 специалисти от Фондация “За нашите деца“, ДМСДГ
„Св.Парашкева“.
- На 17.04 посещение в Карин дом на 11 дарители.
- На 12.05 в Карин дом на посещение бяха 20 представители на Управителния съвет на „Америка за
България“.
- Нa 9.06 на посещение в Карин дом бяха Джъстин Боланд от „Той Таун“, заедно с 5-6 други бизнесмени.
- На 16.06 среща на Мариана, Жени, Теди Ф и Веси В с Дейвид Олд-Представител на „Америка за
България“ за обсъждане на проект „Партньорство- Сестра-семейство“.
- На 18.06 в карин дом на посещение беше изветния диригент Йордан Камджалов.
- На 3.07 на посещение в Карин дом бяха ученици от ОУ „П.Чворов“ гр.Кърджали.
- На 25.09 на посещение в Карин дом беше Г-жа Гуро Катарина Х. Викьор, Посланик на Кралство Норвегия в
България.
- На 29. 09 на посещение в Карин дом беше г-жа Ема Кейт Хопкинс посланик на Нейно величество кралицата
на Великобритания в България
- На 23.10 на посещение в Карин дом беше г-жа София Поделфорт от САЩ, която заяви желание за
сътрудничество.
- На 18.12 в заседателната зала на Карин дом учениците от Частно училище „Талант“ ще изнесат коледен
концерт за децата и Екипа.
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XII.Екип
Работни срещи
През годината отделните екипи ежеседмично провеждаха работни срещи, на които обсъждаха своята работа
и планираха дейности и услуги. Мениджърите на екипа и борда на директорите на работни срещи
ежемесечно анализира и планира дейността на Фондацията.
Проведени супервизии от външен супервайзор :
1. Боряна Чалъкова - клиничен психолог/психотерапевт проведе:
- 6 индивидуални супервизии на служители
- 1 групова по 2 случач с 32 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.
4. Ники Уевър и Кат Крофт – специалисти от Великобритания проведоха индивидуални и екипни супервизии
по случаи на специалисътите от Терапевтичн екип и екип Ранна интервенция.
5. Кати Хислоп – спец.педагог от САЩ, проведе супервизии на работата на специалистите в терапевтичните
сесии (в ЦСРИ и ЦРИ) и при работа с родители. Също така даде насоки за организацията на груповите
дейности със семейства в Карин дом.
През 2015г се проведе атестация на служителите на Фондация „Карин дом“, чрез разработена специално
разработена система включваща: Протоколи от супервизии, Форма за годишна индивидуална оценка на
всеки служител, Личен план за обучение и развитие на всеки служител, включващ: вътрешните
квалификации и обучения с външни специалисти, работни визити за обмяна на опит, за всяка календарна
година.
Новоназначени служители:
- От м.март Райна Славова преминава на длъжност – „Помощник възпитател“.
- От м.март Нели Маринова е назначена на длъжност – „Хигиенист“
- От 14.05 е назначена Илияна Димитрова на длъжност „Помощник възпитател“ в Монтесори Клуб.
- От 1.05 напусна Сашка Калудова на длъжност „Помощник учител“ в Монтесори Клуб.
- От 14.09 Антоанета Славова е назначена на позиция „Хигиенист“ .
- От 10.09 Нели Маринова преминава на позиция „Помощник възпитател“ в Монтесори Клуб.
- От Венета Вълчева за Специалист „Социален маркетинг“ в отдел „Развитие“.
Всеки новоназначен служител получи въвеждащо обучение и последваща методическа подкрепа от своя
ментор, мениджър на екипа, Методиста на услугата и Директора „Услуги за деца и семейства“.
Напуснали служители:
- От м.септември изтече трудовия договор на Румяна Маринова, Росица Папукчиева, Петранка Илиева и
Мариам Андреева.
- От 8.12 Антоанета Славова-„Хигиенист“.
- От 18.12 Апостол Апостолов-„Специалист Биснес развитие“
От м.април настъпи следната промяна в органограмата на Фондация „Карин дом“:
- Ж.Сапунджиева заема длъжността – Директор „Услуги за деца и семейства“ с функции на Ръководител на
услугите ЦСРИ, Център ранна интервенция, Монтесори клуб, като всички изходящи документи, за
дейността на тези услуги ще бъдат подписвани от нея.
- Г.Станчева заема длъжността - „Финансов Директор“
- Зв.Атанасова заема длъжността – Директор „ Център за Професионално обучение“
През м.февруари Марина Пейчева – се върна от отпуск по майчинство, като социален консултант в ЦРИ, а
през м.октомври Ваня Йорданова, като логопед в ЦСРИ.
През м.януари всички служители (без административен и технически екип) си направиха изследвания за
издаване на здравни книжки от РЗИ –Варна.
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Отговорности на ръководството
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за
всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние
на Фондацията към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни
политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2015 г. и е
направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни
стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за
избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.
Резултати за текущия период
През 2015 г. Фондацията има приходи от регламентирана дейност на стойност 859
хил. лв. (2014 г. – 810 хил. лв.) и финансови приходи от лихви 1 хил. лв. (2014 г. – 2
хил. лв.).
Стопанската дейност за 2015 г. завършва с печалба в размер на 19 хил. лв. (2014 г. –
също печалба – 7 хил. лв.).
Структура на собствения капитал
Други резерви на стойност 269 хил.лв.
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XIII.Обобщена справка
Справка за децата ползвали социални услуги предоставени от Фондация „Карин дом” през 2015г
Общ брой деца получили социални услуги от „Карин дом”

Общ брой деца получили
социални услуги от „Карин
дом” по месеци

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общо

125

148

153

140

150

154

162

93

116

154

144

132

350

Център за социална рехабилитация и интеграция
Общ брой на децата
терапия в ЦСРИ от тях:

на

63

81

85

80

82

84

85

50

68

80

78

72

160

1.Деца
на
продължителна
терапия
*В това число са 50 деца в ДДД
и деца на платени таксии
дарители
2.Деца на седмична интензивна
терапия
*в това число платени и
безплатни по Експресбанк
3.Екипни
наблюдения/Консултации

58

68

69

73

72

76

71

50

62

65

57

60

99

2

8

8

4

7

5

7

-

1

6

10

3

61

3

5

8

3

3

3

7

-

5

9

11

9

66

Общ брой терапевтични сесии

491

656

585

457

854

718

774

131

360

707

649

438

Общо 6241

586

469

393

589

610

674

120

327

605

535

377

70

116

64

295

108

100

11

33

102

114

61

Индив.сес
ии 5111
Гр.сесии
1130

-

Индивидуални
Групови

Нови деца включени
терапия в Центъра

408
83

за

-

9

3

2

1

-

2

-

5

-

2

1

25

Деца преустановили терапия
в Центъра

-

0

0

-

3

-

1

12

-

-

-

0
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Общ
брой
проведени
индивидуални консултации на
родители от соц.работник

73

25

21

73

54

71

92

40

70

96

96

48

759

Общ брой деца в Център „Ранна интервенция”

Общ брой деца за периода:
от м.декември 2010г-края на
2015г (не включва Еднократни)
Общ брой деца за периода:
от м.декември 2010г-края на
2015г (включва Еднократни, без
кърмене) всички дейности

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

436

449

462

466

479

490

504

516

510

526

535

543

104

119

134

96

128

156

132

132

109

140

105

105

Общо
2015 г
543 за
целия
период
20102015г
-
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Общ брой на децата от началото
на 2015г 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
В родилен дом

88

95

101

98

93

98

107

107

105

104

104

103

-

72

86

88

75

84

79

94

47

49

99

86

66

925

63

69

70

59

68

71

79

45

49

77

66

59

148

6

10

9

1

8

9

12

1

3

13

8

3

83

0

3

1

0

1

1

0

0

0

1

0

3

10

0

4

4

2

4

2

3

1

2

4

1

5

32

5

3

3

4

13

4

3

1

5

14

8

4

67

3

2

3

2

1

1

4

0

0

13

9

9

25

2

1

2

2

1

1

1

0

0

5

3

3

21

3

2

1

5

5

6

8

0

6

1

7

3

20

2

2

1

3

2

3

4

0

2

1

3

3

26

336

346

355

356

364

373

385

386

389

402

410

413

-

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
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)

Библиотека на играчките

Общ брой деца ползвали
Библиотека на играчките
Брой проведени сесии

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общo

19

29

22

19

18

16

26

8

13

25

18

2

114

26

20

47

14

16

16

17

2

8

12

13

4

195

VIII

IX

X

XI

XII

Общo

Клуб Монтесори
I

II

III

IV

V

VI

VII

Общ брой деца по списъчен
състав

13

25

18

21

17

16

19

25

18

11

24

Общ брой деца
занятията

15

13

14

18

16

16

10

21

16

11

24

посещавали
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Обобщена справка за дейността на Център за професионално обучение през 2015г
Обучения
• проведени отворени обучения – 6 с 189 участници
• обучения по заявка от 53 организации, 953 участника
• 47 обучени общини по Проект „Социално включване» на МТСП на 284 специалиста от страната
• Пресконференция по проект „Създаване на подкрепяща среда за деца със специални нужди“ – 200 участника
• 120 души от Община Варна взеха участие в публична лекция на Мадлен Алгафари;
• Обучение на 18 специалиста от 9 НПО от цялата страна, по проект на „Лале“
• 13 родители всеха участие във Фокус група за родители, чиито деца ползват социални услуги на Карин дом – водещи на външни
експерти
• 49 студенти
• 43 доброволци
• Обучение за обучители – 35 проведени обучения, в които са включени и част от терапевтичен екип /по – важни обучения – преминало
обучение 220 часа, тема: „Супервизия в социалната работа“; Обучение по въвеждащ Бобат курс; ПЕКС; Монтесори; обмяна на опит с
лектори от чужбина - Великобритания, САЩ, Гърция; /
Общо обучени - специалисти, учители, студенти, родители, асистенти
Общо обучени организации, медицински специалисти и представители на държавната и
общинската власт

1626 обучаеми
70 организации

Обобщена справка за периода 1996-2015г
Общ брой деца получили услуги в „Карин дом” от 1996г до края на 2015г

1835

Общ брой деца получили услуги в програма Ранна интервенция от 2011г до края на 2015г

543

Общ брой деца ползвали Програма „Подкрепи семейство" на Експресбанк от 2012г до 2015г

134

Общ брой интегрирани деца от 1996 до края на 2015г

295

Общ брой на студентите провели практика в Карин дом от 1996г до края на 2015г

1928

Общ брой доброволците включени в дейността на Карин дом от 1996г до края на 2015г
Общ брой обучени специалисти и родители за периода 1996-2015г
Общ брой обучени външни организации за периода 1996-2015г

513
4457
323
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