Отчет за дейността на Фондация «Карин дом» за 2016г.
През 2016г Фондация „Карин дом“ на 384 семействата с малки деца от града, региона и страната
предостави две социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за ранна
интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждане, както и услугите Монтесори къща
и Библиотека на играчките. През годината специалистите на Карин дом активно подкрепяха, както
биологични родители, така и приемни семейства и осиновители. Близките на децата със специални
потребности получили подкрепа относно: приемане на спецификите на състоянието на своето детето и
интеграцията, и реинтеграцията му. Всички родители бяха подкрепяни в това да се справят с
предизвикателствата в развитието на своето дете и как да развият неговите възможности.
През годината, Фондацията работи по 10 програми и проекти, 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
обучи специалисти и студенти в добрите практики на Карин дом, в работата с деца и семейства.
През 2016г. бяха допълнени и актуализирани документи по изискванията на Наредбата за критерии и
стандарти за предоставяне на услуги за деца и семейства.
През м.август 2016г изчете договорът на Карин дом с Община Варна за предоставяне на услугата ЦРИ,
като общинско делегирана дейност. Беше обявен конкурс за доставчик на социалната услуга, в който
Фондация „Карин дом“ участва и със заповед на Кмета на общината й беше възложен нов договор за
период от пет години.
През м.септември 2016г изчете договорът на Карин дом с Община Варна за предоставяне на услугата
ЦСРИ, като дързавно делегирана дейност. Беше обявен конкурс за доставчик на социалната услуга, в
който Фондация „Карин дом“ участва и със заповед на Кмета на общината й беше възложен нов договор
за период от пет години.
Финансирането на дейността на Фондация „Карин дом“ през 2016г се осигуряваше основно от
Общинския и Републиканския бюджет, от делегирани дейности, като доставчик на социални услуги и
посредством допълнителни източници на финансиране, като:
- Дарители – фирми и физически лица в България
- Дарители – фирми и физически лица от други страни
- Проекти
- Община Варна
- Благотворителни събития
- Стопанска дейност
Източници
на финансиране на Община
Стопанска
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Дарения
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През годината дейностат на Фондация „Карин дом“ беше проверена от:
- Т.Славова и К.Граматикова от Община Варна относно реда и условията на предоставяне на услугите
ЦСРИ и ЦРИ;
- Таня Йорданова и Андрей Андреев санитарни инспектори от РЗИ, относно поддържане на хигиенната
безопасност ЦСРИ;
- с представител на WWO България за мониторинг на дейностат Библиотека на играчките и
прилагането на „Въпросник за проучване на потребностите по възраст и етапи - ASQ-3
I.Работа с деца
През 2016г децата, ползвали услуги от Фондация „Карин дом“ общо 384 са както следва:
Разпределение териториално:
 от Варна - 326
 от страната – 53
 от чужбина – 5 – Македония, Русия, Англия
Новоприети деца, които да ползват услугите на Карин дом за 2016г са 211 от които:
 от Варна и региона - 158
 от страната – 48
 от чужбина – 5
Проведена плувна терапия през 2016г. не е имало.
Услугата ЦСРИ са ползвали семейства , чиито деца са на възраст:
Възраст на
децата
Брой на децата

2-3г.

3-4г.

4-5г.

5-6г.

6-7г.

Над 7г.

5

9

18

22

18

8

Семействата, при започване да ползват услугата ЦРИ са имали деца на възраст:
Възраст на децата (без
До 12 месеца 12-24 месеца 24-36 месеца 36-48 месеца
еднократни консултации)
От всички деца, които са
получили поне една услуга
52
33
50
12
през 2016
От всички деца, чиято първа
29
13
24
1
услуга е през 2016

Над 48
месеца
3
0

Общият брой деца получили терапия в Карин дом от неговото откриване през 1996г до 2016г са
2046.
• 60 консултации на родители с психолог/психотерапевт (с родители от ЦСРИ - 33; с родители от ЦРИ11; с родители от Монтесори Клуб - 2;с външни родители от общността – 14)
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 – 87 деца на продължителна терапия, от тях 70
деца с Направление от ОЗД.
Работа със семействата:
 общ брой деца ползвали терапия в ЦСРИ – 201
 с тях са проведени общо 6838 терапевтични сесии
 консултации на нови деца – 41
 Деца преустановили ползването на услуги през 2016 г са общо -36
 Социални консултации – 887 общо на 402 родители и близки
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Изводът който може да се направи, че децата с които се работи в ЦСРИ са на възраст 4-7 г.
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 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.
Отчетност на дейността към държавни и общински структури
 социални доклади за ОЗД – 137 бр/до септември включително
 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 – 70 бр
 сключване на договори за услуги – общо 201
Финансирането на услугата ЦСРИ
Дейността на ЦСРИ “Карин дом” се осъществява, като държавно делегирана дейност от Държавния
бюджет и посредством допълнителни източници на финансиране, като:
- Дарители – фирми и физически лица в България
- Дарители – фирми и физически лица от други страни
- Проекти
- Община Варна
- Благотворителни събития
- Стопанска дейност
Общо 201 деца са ползвали услугата ЦСРИ, от тях 70 деца с Направления от ОЗД, чиито терапия е
финансирана от ДДД и 131 деца, които са ползвали услугата благодарение на допълнителни източници
на финансиране.
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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 – 150 (90 деца по ОДД и 60 деца по проектна дейност)
 общ брой предоставeни услуги - 1598
 нови деца - 67
 домашни визити - 921
 напуснали - 86
 общ брой деца получили услуги от началото на програмата през 2010г до края на 2016г – 597
 еднократни консултации на родители на нови деца в ЦРИ от екипа консултанти - 66
 консултации на родители от ЦРИ с психолог /прихотерапевт Цвети - 9;
 консултации на ниво родилен дом Ели Т.,Св. Ангелова - 8;
 консултации по кърмене Симонета - 69
 интегрирани деца в детска ясла/детска градина – 11

Изводът който може да се направи, че децата се включват в Център Ранна интервенция на
средна възраст 18 месеца.
Отчетност на дейността към държавни и общински структури
 отчети до Община Варна – 3 тримесечни, 3 ежемесечни
 проведени разговори с родители във връзка с ОДД - 50 бр
 сключване на договори за услуги по ОДД – общо -
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проведени срещи с партньори- с Община Варна, Медицински университет Варна; СБАГАЛ
«Проф. Д-р Д. Стаматов»- родилно и неонатологично интензивно отделение, Сдружение
«Съучастие»; ЦСРИ «Прегръдка», ЦСРИ «Ирис».

Финансирането на услугата ЦРИ
Дейността на ЦРИ “Карин дом” се осъществява, като общинско делегирана, проектна дейност и
благотворителни кампании.
Общо 150 деца са ползвали услугата ЦРИ, от тях 90 деца от ОДД и 60 деца, които са ползвали услугата
благодарение на допълнителни източници на финансиране.

3.Деца и семейства ползвали услугата „Монтесори клуб“
През 2016г в Монтесори Клуб 20 деца на възраст от 2 до 4 ½ години се обучаваха. Бяха проведени 3
информационни срещи с родителите на децата.
4.Дейности във връзка с интеграцията на деца със специални нужди:
За учебната 2015-2016г. интегрирани в общообразователни учебни заведения са общо 24 деца,
само през календарната 2016г са 16 деца
- Общообразователни детски градини - 6
- Общообразователни училища - 10
Постъпили в специализирани учебни заведения: Общо 8 деца
- Специализирани училища - 5
- Специализирани детски градини - 3
Общият брой интегрирани деца от 1996 до 2016г стават 319 деца.
С цел възпитаване на взаимна толерантност у децата от ранна детска възраст през годината бяха
организирани различни общи занимания, екомероприятия и празници. Децата от Карин дом намериха
добри приятели в лицето на децата от Частно училище „Талант“ и от детски хор „Уакаяма“ от Япония с
ръководител Мakoto Kurehashi. Децата празнуваха: Баба Марта, Ден на мама, Великден, „Еньовден“ –
Ден на билките „Петровден“ – Лято и жътва, Благовещение с занятия по екология бяха отбелязани:
Световен ден на водата, Ден на славянската писменост и култура, „Деня на детето“, Седмица на гората,
Световен ден на земята. Децата се включиха в Маратон на четенето по случай Международния ден на
книгата и получи подаръци – детски книжки от Регионална библиотека „П.Славейков“. През годината
беше огранизирано детско парти за всяко дете, по случай рождения му ден. В тържеството по случай
приключване на учебната година и на Коледното тържество деца, родители, специалисти и приятели
заедно се забавляваха.
През 2016г децата много активно 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.
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II.Работа с родители
През годината бяха проведени общо 71 срещи с родителите на децата, ползващи услуги от Карин дом,
- 1 общи родителски срещи на деца от ЦСРИ с 62 родители;
- 59 индивидуални срещи с родители в ЦСРИ;
- 6 информационна среща за родителите на децата в Център Ранна интервенция с участието на 9
родители;
- 6 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 през 2016г
№

ТЕМА:
1.

ВОДЕЩИ

ДАТА НА
ПРОВЕЖДАНЕ
28.01

„Къде да учи моето дете?“ в помощ на
информирания избор“среща-дискусия /първа част/
Поканени са специалисти от СОУ за ДНЗ
„Проф.д-р Ив. Шишманов“-кв. Аспарухово,
Варна.
: „Каква вода пием във Варна?“,

Жулиета Петкова-директор СОУза ДНЗ „Проф.др Ив. Шишманов“
Ася Димитрова –логопед, ръководител
специализирани класове в СОУза ДНЗ „Проф.др Ив. Шишманов“
д-р В. Божилова – гл. експерт към Д-я
„Обществено здраве“, РЗИ Варна

22.03

„Къде да учи моето дете?“ в помощ на
информирания избор“среща-дискусия /втора част/
Поканени са специалисти от „Ресурсен център“Варна
„Знаем ли какво усещат децата?“ -сетивно
развитие, дефицити, подпомагащи дейности

Лидия Широкова,
Директор „Ресурсен център“- Варна

28.03

Звeзделина Атанасова - методист-супервайзор,
логопед
Андреас Андреу -кинезитерапевт

18.04

5.

„Как да говорим за затрудненията на детето с
него или в негово присъствие?“

Виргиния Милкова- психолог
Цветалина Йосифова- психолог/психотерапевт

20.05

6.

„Другото дете в семейството.“ За братята и
сестрите на децата със специални потребности
/ако прецените може да бъде и отворена среща/
„Море и здраве – морската вода в зоните за
къпане в област Варна“;

Ангелина Костова - психолог

17.06

д-р В. Божилова – гл. експерт към Д-я
„Обществено здраве“, РЗИ Варна

04.08

2.

3.

4.

7.

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.
Резултати
От 21 до 25.09 в гр.Милано (Италия) на работно посещение за участие в конференция и обучение за
обучители ще бъдат: Жени, Звезди, Станимира, Андреас и Николета. Посещението е по проект
„ENABLIN+“.
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.
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През март 2016г. се организира и проведе поредната кампания в подкрепа на хората със синдром на
Даун. Целта беше да се привлече общественото внимание към темата толерантност и да се
провокират действия през социалната мрежа. Кампанията беше с посланието: „Покани още един
приятел!”.
Промени бяха извършени по интернет-сайта, социалната мрежа.
Издадени са рекламните материали – брошури на английски и български език за Карин дом – по
случай 20-годишния юбилей; банери, които са използвани при събитията по проекта.
3. 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.
Резултати:
- Изготвена представителна извадка за целта на научното изследване в България
- Извършен подбор на професионалисти (медици, психолози, учители в детски градини и т.н.), които
да се включат в изследването
- Направени обучения на професионалисти от различни сфери (медицинска, образователна и
социална) за това как да изготвят и прилагат въпросниците
- Приложени въпросници сред повече от 2100 деца на възраст от 0 до 5 години от цяла България
През годината бяха набрани изследователи за провеждане на изследванията на деца, чрез
въпросниците. Започна обобщаването на резултатите.
4. 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.
Резултати:
- На 25.01 работна среща на екипа работещ по проекта.
- През месец февруари се проведе подготовка по сценарий и видеозаснемане на филм, представящ
участието на Карин дом в процеса на включващото образование.
5. 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.
Резултати:
- На 10.03 в Карин дом беше Крисчън Петерсън от Фондация “Велукс“.
- На 11.03 и 12.03 Карин дом се проведе конференция с работна тема “Иновативни методи и
подходи въведени от Карин дом при работа със семейства, чиито деца са със специални
потребности“. Организацията поема Обучителния център.Участници от цялата страна над 450
специалисти.
- На 13.10 Веси В участва в семинар на организациите финансирани от ВЕЛУКС.
- На 14.10 в карин дом беше заснет филм за терапевтичната работа с деца със специални
потребности по проект Велукс.
8. Национална програма „Подкрепи семейство", 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 2016г услуги по тази програма са ползвали 37 деца и техните семейства
от 22 населени места.
С децата бяха проведени:
• 40 екипни обследвания;
• 423 терапевтични сесии със специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор)
• 120 игрови сесии в Библиотека на играчката;
Родителите ползваха:
• 128 консултации със социален работник и педиатър;
• 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 2016г услуги в ЦСРИ „Карин дом“ по тази програми са ползвали
общо 157 деца.
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9. Национална програма „Програма Ранно детско развитие и подготовка за училище“,
финансирана от Каргил България, която дава възможност на семейства от страната с деца от 4
до 7г. да ползват едноседмична интензивна терапия в Карин дом. През 2016г услуги по тази
програма са ползвали 26 деца и техните семейства от 24 населени места.
С децата бяха проведени:
• 26 екипни обследвания;
• 145 терапевтични сесии със специалисти (логопед, психолог, рехабилитатор)
• 6 игрови сесии в Библиотека на играчката;
Родителите ползваха:
• 26 консултации със социален работник;
• 26 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 от началото до края на 2016г услуги в ЦСРИ „Карин дом“ по тази програми са ползвали
общо 26 деца.
10. Библиотека на играчките Финансиран от: Фондация за децата в риск по света ,WWO
(Worldwide Orphans Foundation)
През годината 77 семейства с малки деца ползваха 167 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.
През годината периодично се провеждаха работни срещи между екипът на Карин дом и
представителите на Фондация WWO:Александра Ангелова и Диала Русева-координатори във
Фондация WWO, Наталия Михайлова - Външен оценител на проекта. Срещите бяха с целобсъждане на бъдещо партньорство и подновяване на договор, мониторинг на дейностат и
прилагането на „“Въпросник за проучване на потребностите по възраст и етапи - ASQ-3.“
Бяха проведени 7 работни срещи на екипа от Карин дом, работещ по проекта. Същите се включиха в
годишна среща в с.Арбанаси общ.Велико Търново и в обучение по програма „Елементът игра“ в
гр.Търговище .
11. 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.
12. Проект „Посланици на доброто“ Финансиран от: Фондация Америка за България. Една от
основните цели на проекта е реализиране на разнообразни дейности и събития , да се развиват
филантропията и доброволчеството за повишаване на толерантността и социалната отговорност на
гражданското общество.
Резултати:
- Организиране на следните събития, по повод 20гдини от учреждаването на Фондация „Карин дом“:
 организиране на коктейл за партньори, дарители, представители на НПО, държавни и
общински институции, и служителите на Карин дом;
 организиране на детски презник за деца, родители и специалисти.
Осъществен беше конкурс за доброволчески проекти. Избрани 12 проекта на ученици и
младежи от Варна, Русе и Свищов, като тяхното реализиране стартира през декември 2016.
Разширен беше Къта за кърмене чрез допълнителна беседка, обособява се кът за отдих и
медитация чрез допълнителни пейки, еко библиотека и др. Работи се по обособяване на
музейната експозиция на благотворителността.
Посещения на ученици в Карин дом:
 На 02.12. в Карин дом, на посещение бяха ученици от СОУ „Димитър Благоев“ гр. Свищов, с
цел запознаване с дейността на Центъра и методите на работа;
 На 12.12. в Карин дом бяха ученици от III ПМГ „Акад. Методий Попов“, за да поздравят децата
от Центъра и да им подарят подаръци;
 На 15.12. в Карин дом бяха ученици от СОУ "Димчо Дебелянов", за да поздравят децата от
Центъра и да им подарят подаръци;
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13. Проект
„Семейно-ориентираният
подход
–
инструмент
за
превенция
на
институционализацията на деца с увреждания“, финансиран от Фондация „Лале“.
Резултати:
- На 11 и 12.02 в Арбанаси, представител на Карин дом участва в семинар на тема: “Оценка на
въздействието на социалните услуги“ .
- На 18 и 19.02 в гр.Стара Загора, представител на Карин дом участва в работна среща на
партньорите по Програма „Вяра в децата и семейството“ на Фондация „Лале“.
- На 2-03.06 в гр.София, представител на Карин дом участва в заключителна конференция по
проект „Семейно-ориентираният подход: инструмент за превенция на институционализацията на
деца с увреждания” на Фондация Лале
14. Проект „Партньорство сестра-семейство“.
- На 25.02 в Карин дом се проведе среща с представители на Тръст за социална инициатива, целта
беше за договаряне на партньорските ангажименти на Карин дом и бъдещата му координираща
функция.
13.През м.септември 2016г беше проведена Тридневен благотворителен Фестивал „Усмихни се,
Карин дом“ с цел създаване на информирана и активна гражданска общност сред широката варненска
общественост, която да има разбиране за потенциала и предизвикателствата на децата със специални
потребности и техните семейства и да подпомага тяхната социална интеграция.
Дейности:
- Фермерски и занаятчийски пазар
- Творчески, музикални, спортни работилници и ателиета за деца
- Музикална програма
- Забавления за деца и възрастни
Резултати:
- Близо 5000 посетители през трите дни
- Събраните средства (16 300 лева) подпомогнаха групите за терапия за подкрепа на групите
„Малки+“ за деца с нарушения от аутистичния спектър и „Усмивка“ за деца с комплексни и
интензивни нужди от подкрепа
Третото издание на Фестивал „Усмихни се, Карин дом“, което ще се проведе през 207, е включен в
програма на Варна-Младежка столица 2017.
IV.Дейност на Центъра за Професионално обучение
През 2016г. бяха обучени общо 1809 специалисти, учители, студенти, родители, асистенти. Бяха
проведени следните обучения:
• проведени отворени обучения – 6 със 130 участници
• Конференция «Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди и техните семейства» с
аудитория от 500 специалисти логопеди, психолози, физиотерапевти, социални работници и
родители
• Обучения по Проект: „Подкрепа, консултации и насърчаване на напредъка в развитието на деца
и семейства от по-малки населени места през обучения на специалисти и родители на място“
52 обучени специалиста
• Онлайн обучение „Малки + Успешен модел за семейно-медиирана интервенция - 111 участници
• Обучение съвместно с Медицински университет - Варна за Следдипломно обучение с 28
медицински специалисти, логопеди, психолози, социални работници
• Обучения по заявка – 58 с 808 участници
• Публична лекция пред консултанти по кърмене на тема: „Съобщаване на нежелана новина“
• Обучения на 6 детски градини по проект на УНИЦЕФ на тема: „Акценти в ранното детско
развитие 0-7г.“ - 180 участника – учители, мед. специалисти и помощен персонал
• Обучения и квалификации за обучители – 29 проведени обучения, в които са включени и част от
терапевтичен екип „Приобщаващо образование“ – преминали обучене 5 обучители,
„Разработване на система за осигуряване на качеството“ – обучение за 5 обучители. тема:
„Медиация в социалната работа“; Обучение по въвеждащ Бобат курс; ПЕКС; „Оценка на
въздействието“, Монтесори; обмяна на опит с лектори от чужбина - Великобритания, САЩ;
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Организациите, чиито екипи получиха обучения през 2016г 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.Сливен;
 Детски градини гр.Бургас;
 Детски градини гр. Варна
 ЦСРИ Павликени;
 ПУ Варна
 ПУ Добрич - 3;
 ПУ Кубрат;
 ПУ Долни Дъбник;
 ПУ Плевен
 ПУ Видин
 ПУ Търговище
 ПУ Нови Пазар
 ПУ Сливен
 ПУ Стара Загора
 ПУ Кранево
 ПУ Силистра
 ПУ Шумен
 ЦНСТ Добрич
 ЦСРИ „Слънчице“ гр. Несебър
 Клуб на НСО Търговище – обучения;
 ЦСРИ „Слънчоглед“ София;
 ЦОП Каварна;
 ДЦДУ Свищов – 3 обучения;
 ДЦ Ивайловград
 ДЦДУ Несебър;
 ДЦДВХУ Стара Загора;
 КСУДС Пловдив;
 КСУДС Перник;
 ЦСРИ и ДЦ Трявна
 ДЦДУ „Къщичката“ гр. Нови Пазар – 2 обучения;
 Ресурсен център Варна;
 Ресурсен център Търговище;
 Обучение на студенти от МУ Варна, Шуменски университет, ТУ Варна
V.Обучения и квалификации за служители на Карин дом
- Нa 10.03 в Карин дом на работно посещение бяха Стела Пламенова и Ким Тейлът от Великобритания.
Проведоха супервизии по случаи на деца.
На 09.06. за период от 1 месец в Карин дом пристигна Кати Хислоуп, консултант Ранно детско
развитие, САЩ. Тя се включи в домашни визити, родителски групи, „Малки +“, супервизии/наблюдение/
на групови и индивидуални сесии в Центъра, презентация в Медицинския университет, обучителни
сесии за всички специалисти в Карин дом,и се включи в Отворено обучение за външни специалисти.
- В периода 10-12.10 в Карин дом на работно посещение беше Джудит Нюман-консултант по РИ ,
представител на Отворено общество. Участва в работни срещи с мениджмънта на Карин дом, проведе
супервизия на екип РИ, гр.Малки+, Ранна интервенция и ASQ; среща с родители.
- На 26.10 до 3.11 в Карин дом на обмяна на опит беше Сюзан Тейлър - консултант от Спринг Коман
Академи. Г-жа Тейлър проведе супервизия на терапевтичната работа на екип ЦСРИ за терапия на
трамплин.
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ВЪНШНИ ОБУЧЕНИЯ:
ТЕМА

ДАТА

ВОДЕЩИ/
ОРГАНИЗАТОР

МЯСТО/
Участници

Обучение за работа с фондове на ЕС

9.02

БЦНП

Дарина -гр.Велико Търново

Обучение по „Атестация на персонала“

10.02

НМД

Бистра и Стефка - гр.София

Пумпелина

Петя В. и София - в гр.София

Обучение на тема:“Диспраксия и нейните 4.03
предизвикателства към децата на XXI век“
Обучение по програма „Елементът игра“
31.03
01.04
Тема на обучението бяха комуникационни 17.03
стратегии и фондонабиране.
18.03
Обучение за грижа и хранене на деца със
специални потребности
Oбучение на тема“Консултация на деца с
множество увреждания, относно хранене и
пиене на течности“
Участие в презентацията на нов метод
„Стимулиране на центровете на речта“от д-р.
Шнайдер
1. Външно обучение за медиатори
Курс за медиатори IIмодул

Обучението
е
по Любка(като
библиотекар)
програма
„Елементът гр.Търговище
игра“ към Библиотека на
играчките.
Михаил Йосифов и Ани Дарина и Венета - гр.София
Коларова.

-

28.04

ЛУМОС

Светла А.

08.06

Еквилибриум

Св.Ангелова и доц. Д-р Р.Панчева гр.Русе

09.06
15-18.09

ПАМБ

8 и 9.10

ПАМБ

-

Петя Вичева, Светла Лазарова, Ани
Морфова,
Николета
Йончевалогопеди - гр.София
От екипа участваха-Жени, Веси
В, Звезди, Маги.
Жени и Звезди

ВЪТРЕШНИ КВАЛИФИКАЦИИ:
ТЕМА
Вътрешна квалификация по система P.E.C.S I
Makaton

ДАТА
През цялата
година

ВОДЕЩИ/
ОРГАНИЗАТОР
Ели Г., Ани М.

Вътрешна квалификация за водене на Група 18.04
за игра
Вътрешна квалификация на тема „Семейно- 05.07
ориентиран подход“

Бистра и Стефка

Вътрешна квалификация за терапия на 27.10
трамплин.

Сю Тейлър

Въвеждащо обучение за нови служители в ноември
Монтесори къща

Жечка

МЯСТО/
Участници
Терапевтичен екип

Консултантите от Център „Ранна
интервенция“
Кати
Хислоуп, екипа на Карин дом
консултант ранно детско
развитие, САЩ
Терапевтичен екип и консултанти

РИ

Нови служители в Монтесори къща

VI.Участие във външни форуми -конференции, форуми, кръгли маси, работни срещи с държавни,
общински институции, НПО и партньорства
През 2016г специалистите от Карин дом участваха в различни външни форуми с цел представяне на
дейността на Карин дом пред други специалисти от неправителствения сектор, бизнеса, различни
институции. Представители на Карин дом участва в обществени и държавни комисии, обществени
съвети и други структури. Екипът на Карин дом със свои становища, активно участва в работването на
проекто закони, наредби и политики, свързани с предлагането на социални услуги за деца и семейства
в общността, на регионално и национално ниво.
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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 услугите - Център „Ранна интервенция“ и ЦСРИ, като
добри практики беше споделен пред различни специалисти от НПО и други общински и
държавни институции от страната и чужбина.
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.
На 12.10 среща на Жени, Теди Л, Веси В с д-р Атанасова-физиотерапевт в Окръжна болница за
работна среща с цел обсъждане на бъдещо партньорство.

VII.Културни и спортни мероприятия, благотворителни изяви и др.
През годината Карин дом получи следните дарения, които бяха предоставени на семействата с цел
материална подкрепа:
- от БЧК бяха получени 1 тон материална помощ за семействата на деца, ползващи услугата ЦСРИ,
които са с ниски доходи. Раздадени са на 50 семейства.
- от благотворителен базар „Между приятели“ на дрехи, обувки и бебешки аксесоари (втора употреба)
по инициатива на родители от Монтесори клуб.
- получено дарение от ТОХ, изразяващо се в кухненска посуда
- петнадесет деца от Карин дом и техните родители посетиха безплатно детска постановка „Чело коте
книжка“.
През м.юни продължи усилената подготовка на коктейла и детския празник по повод 20г от
учредяването на Фондация „Карин дом“. На 24.06 в ресторант Хоризонт беше даден официален
коктейл за дарители, представители на държавни и общински институции, партньори от НПО и бивши и
настоящи служители на Карин дом. На 25.06 с детско тържество в двора на фондацията, родители и
гости се насладиха на артистичното изпълнение на децата на Карин дом.
През 2016г бяха проведени следните благотворителни инициативи и кампании:
- Мартеничкова Кампания (март )– 4 244 лв.
- Международен кулинарен фестивал МЖК (22 май) – 722лв
- „Хартия за цветя“ (април) – 160 лв
- Благотворителност и спорт (БИС) – закупуване вертикализатор 1 747лв
- Базар Между приятели – 540 лв.
- Благотворително барбекю на Каргил на 30май (сумата беше платена общо към други суми към
договора им)
- 20 години Карин дом (юни) – 28 990 лв.
- Фестивал „Златна роза“ – 950 лв.
- Фестивал „Усмихни се – Карин дом“ – 16 317,03
- Първо място в Конкурс „За Енджиотата и хората“ на Цвети (ноември 2016) - 500лв
- Благотворителен концерт „Амор“ (10 декември) - 802 лв.
- Артбокс Проджект София – 250лв
- Коледна кампания – 15 124 лв.
- „Сръчко“ коледен базар - 446,06 лв
През годината децата и техните родители бяха включени в различни спортни и културни дейности :
- посещение на театрална постановка по покана на Прокредитбанк. 08.2016г. Посещение на
„Аквариум“
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- участие в детски фестивал „Златна вълна“ в КК „Св. Св. Константин и Елена“,
През м.май децата Дея Касперова, Денис Ганев и Калина Панчовска, придружени от своите родители
участваха в „ IV Балкански спортни игри за деца със специални нужди“ в гр. Одрин Турция. Водещ на
спортния отбор на Карин дом беше Дарина Райкова.
VIII.Еко дейности
Като достоен носител на приза „Зелен флаг еко-училище“ и през 2016г Карин дом активно работи и в
посока изграждане на любов към природата у деца, родители и специалисти, както и отговорно
отношение за нейното опазване.
През пролетта на 2016г служители на 8 фирми, медицински представители и ученици, работиха
доброволно в двора на Карин дом, като помогнаха при почистването и прекопаването на градинките и
при посаждането на цветята.
По повод Международен ден на водата 22.03. се организира тематична среща за родители и
специалисти, на тема "Каква вода пием във Варна?", водена от д-р Веселина Божилова – главен
експерт към РЗИ. Темата беше интересна за нашите гости, защото през м август, направихме актуално
продължение със заглавие „Замърсена или чиста е водата на нашето черноморие?“. Д-р Божилова ни
сподели, че гражданите могат да получават подробна информация за състоянието на водата във Варна
на сайта на РЗИ, които всеки петък, актуализира информацията.
Най-голямата кампания, организирана от Карин дом, за изминалата 2016г, беше посветена на 22.04.
Международен ден на земята и премина под надслов „Хартия за цветя“. Включиха се граждани и
фирми, като с най-голям дял предадена хартия за рециклиране беше фирма „Солвей соди“. В рамките
на кампанията, с общи усилия събрахме и предадохме 1340 кг хартия. По този начин спасихме 14
дървета от изсичане.
През по-топлите месеци от годината, децата и специалисти от Карин дом, си направихме зеленчукова
био-градина. Посадени бяха домати, краставици, тиквички, салатки, репички и други зеленчуци. Също
така облагородихме био-кашпата като подновихме подправките и билките там.
С помощта на родителите направихме сензорно влакче. Всеки един от „вагоните“ му беше запълнен с
различен природен материал – кестени, морски пясък, мидички, почва, вода и др.
През месец юли децата от Карин дом представиха своя талант в Международен конкурс за детска песен
„Златни вълни“, организиран от Община Варна. През месец септември деца и специалисти, за пореден
път, взеха участие и спечелиха награда в категория „Танцови изяви“ в ежегодния Фестивал „Златна
есен“, организиран от ПП „Златни пясъци“.
Традиционно вече за Карин дом, през месец октомври, деца и специалисти, посрещнаха есента с
организиране на Ден на плодородието.
В края на 2016г представители на еко клуба на Карин дом, участваха с презентация, в работна среща
на учебните заведения от Варна и Североизточна България - носители на Зелен флаг, за да се
ревизира еко дейността на Карин дом за изминалите две години.
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;
 Светлана Картунова, логопед
 Елена Логотети – Образователен консултант на Пирамид за Гърция, оторизиран доставчик на
обученията по PECS и Пирамидален подход към образованието;
 Михаил Стефанов– консултант, гр.София
 Ана Коларова - консултант, гр.София
 Боряна Чалъкова – психолог, психотерапевт гр. Варна;
 Проф. д-р. Иванка Бончева – клиничен психолог, психотерапевт гр. Варна
 Сюзан Тейлър - консултант от Спринг Коман Академи , Великобритания
 Стела Пламенова - консултант от Спринг Коман Академи , Великобритания
 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;
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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, материали и специализирана литература на студентите, изготвящи курсови и дипломни
работи. Общо 1512 студенти провели практически обучения в Карин дом от 1996г до 2016г.
През 2016г общо 98 студенти.
- студенти от България – 86 от следните специалности: от ШУ,“Логопедия“ от МУ – Варна
„Рехабилитация“ МУ – Варна “Медицина“, „Здравен мениджмънт“, „Инспектор по обществено здраве“,
ТУ Варна - „Социален мениджмънт“
- преподаватели от страната – 18
- студенти от чужбина – от Великобритания, Русия, Турция - 12, са посетили Карин дом във връзка
със запознаване с дейността на Центъра, курсови и дипломни работи, стаж и учебна практика.
На платена учебна студентска практика в Карин дом са: студенти по логопедия в ШУ, студенти по
специалност рехабилитатор от МУ ,
Общо 638 доброволци са помагали в дейността на Фондация «Карин дом» за периода 1996-2016г. От
тях от България 415, а от чужбина 223
Общ брой доброволци за 2016г са: 135
От тях: 132 – 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 организацията и провеждането на Фестивал «Усмихни се Карин дом»,
превод на статии и лекции от и на английски и руски език., при организирането на кампании, при
поддържането на градината и при организацията на празници за децата в Карин дом,
XI.Посещения в Карин дом
През годината на посещение в „Карин дом“ бяха различни специалисти, бизнесмени, дарители и други
известни личности. С цел запознаване с дейността на организацията в Карин дом бяха: Нели Петрова и
Дарина Панайотова-депутати в 43-то НС и представители на Дирекция „Социални дейности „ Община
Варна – Л.Каспарян и д-р Л.Маринова зам.председател на Общински съвет, преподаватели от
Шуменски университет, Ивайло Калфин - министър МТСП, представители на социални услуги от
гр.Велинград ръководители на НПО – доставчици на социални услуги от Естония, международна група
от 30 учители по инициатива на IV Езикова гимназия гр.Варна, г-н Ерик Перотел - Аташе по
сътрудничество към Френски културен център и г-жа Милена Ангелова, Директор на Френски културен
център, г-жа Келса Смит-Мускурова-Ковчежник на МЖКлуб.
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 5 интервизии на екипите на ЦСРИ и ЦРИ от Ц.Йосифова – психолог/психотерапевт
Проведени супервизии от външен супервайзор :
1. Боряна Чалъкова - клиничен психолог/психотерапевт проведе:
- 4 индивидуални супервизии на служители
- 2 екипни супервизии
2. Проф. Д-р Иванка Бончева – психолог/психотерапевт
10 индивидуални на служители
2 екипни супервизии
3.Феодора Станчов-консултант/обучител по система Монтесори
- екипни супервизии на групови отговорници на Монтесори Къща и гр.Монтесори
4.Джудит Нюман - консултант по ранна интервенци, провеждаше периодично супервизия по прилагане
на AEPS и обучение на екип Ранна интервенция.
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6. 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.
В началото на 2016г се проведе атестация на служителите на Фондация „Карин дом“ за 2015г, чрез
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.януари Венета Вълчева е на позиция Специалист „Социален маркетинг“ в отдел „Развитие“.
- от 8.03 Вилиана Терзийска е назначена на позиция „Помощник възпитател“.
- от 3.05 Виолета Декер започва работа на позиция „Пом.възпитател“ в Монтесори Клуб
- от 01.06 нов рехабилитатор по заместване на 4-часов работен ден, на трудов договор - Кристина
Калоянова.
- от 24.10 Мила Ангелова беше назначена на позиция “Технически сътрудник” на трудов договор.
- от 24.10 Кремена Маврева беше назначена на позиция “Пом.възпитател” в Монтесори Клуб на гр.
договор.
- от м.октомври Димитрина Василева заема длъжност “Мед.сестра” в ЦСРИ “Карин дом” на трудов
договор.
Интервюта за назначаване на нови специалисти:
- кандидати за позицията „Пом.възпитател в Монтесори Клуб“ : Юрджихан Велиева, Виолета Декер,
Вилиана Терзийска
- кандидати за длъжността „Ерготерапевт“ в ЦСРИ : Николай Желязков и Тансер Якубова.
- кандидати за позиция „Рехабилитатор“ в ЦСРИ: Капка Маринова и Кристин Калоянова.
- 23 кандидати за позициите: “Педагог” и “Пом.възпитател” в Монтесори Клуб-Жени и Жечка.
- 8 кандидати за позициите “Психолог” и “Логопед”.
Служители с промяна в работното време или длъжност:
- от 1.03 Ели Л преминава на 4ч работен ден от 8.30 до 12.30ч.
- от м.септември 2016г Цветалина Йосифова-психолог ще работи с деца и родители предимно в
следобедните часове.
- от 17.10 Таня Атмаджова преминава на граждански договор и ще работи в Карин дом в днитепонеделник и четвъртък.
Напуснали служители:
- от 01.2016г. Есин Мюмюнова - „Пом.възпитател в Монтесори Клуб“
- от 1.03 се освобождава Илонка от длъжност „Хигиенист“ в Карин дом и от 8.03 се назначава Боянка
Стефанова на същата длъжност.
- от 25.05 беше освободена Веселина Василева от длъжност „Директор „Развитие““.
- от 07.2016г. Боряна Шикова – Генерален директор
- от 07.2016г. Димитричка Минкова-Административен секретар
- от м.септември д-р Михайлова от длъжност „Педиатър
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Справка за децата ползвали социални услуги предоставени от Фондация „Карин дом” през 2016г
Общ брой деца получили социални услуги от „Карин дом”-374
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

125

143

155

146

148

163

136

99

124

146

137

Общ брой на децата на
терапия в ЦСРИ от тях:

66

74

Център за социална рехабилитация и интеграция- 201
78
75
78
82
81
49

68

86

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

57

58

64

67

67

67

68

39

53

72

3

7

10

5

6

10

8

-

2

10

6

9

4

3

5

5

5

-

13

4

718
642
76

168
136
32

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

Общ брой терапевтични
сесии с деца:
Индивидуални
Групови
Нови деца включени
терапия в Центъра

466
401
65

658
561
97

709
632
77

560
474
86

605
527
78

782
671
111

312
267
45

711
632
79

10

818
725
93

1

1

1

-

3

0

-

-

13

14

Деца преустановили терапия
в Центъра

-

-

-

2

3

1

-

-

13

14

87

67

64

90

108

111

21

74

73

80

63

4

за

Общ
брой
проведени
индивидуални консултации
на родители и близки от
соц.работник

77

XII

Общо
374

115

63

201

55

87

4

64

4

62
6838
5953
885

331
285
46

41

4

4

-

3

75

37

36
887
с 402
родители
и близки

Общ брой деца в Център „Ранна интервенция” - 150
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общо

420

427

431

437

449

454

455

457

460

471

479

483

-

489

500

506

513

530

545

549

552

561

575

592

597

-

103

110

106

104

108

109

93

86

80

85

89

86

-

60

108

104

81

78

102

54

50

71

72

85

56

921

60

73

78

79

80

88

59

51

55

60

60

53

150

4

7

4

6

12

5

1

2

3

11

8

4

67

Еднократни консултация
/без кърмене/
Деца напуснали програмата
Брой деца от РИ посетили
групите за игра
Общ брой проведени занятия
на групите за игра

2

4

2

1

5

10

3

1

6

3

9

1

47

6

0

8

8

8

4

17

9

9

6

4

7

86

6

8

15

9

3

7

5

4

8

9

13

7

47

3

5

3

3

2

4

2

1

3

3

3

3

35

Брой деца от РИ ползвали
библиотека на играчката
Общ брой проведени сесии в
библиотека на играчката
Библиотека на играчките

8

11

15

9

13

11

10

2

5

8

8

6

39

4

8

7

6

7

6

7

2

2

7

4

3

63

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общo

11

14

12

11

23

24

15

7

8

23

11

8

69

25

18

16

9

51

20

28

5

10

21

21

5

229

Общ брой деца за периода:от
м.декември 2010г-края на 2016г
(не включва Еднократни)
Общ брой деца за периода:от
м.декември 2010г-края на 2016г
(включва
Еднократни,
без
кърмене) всички дейности
Общ брой на децата от
началото на 2016г 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

Общ брой деца ползвали
Библиотека на играчките
Брой проведени сесии

Клуб Монтесори
I
Общ брой деца по списъчен
състав
Общ брой деца посещавали
занятията

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Общo

11

14

14

16

18

12

13

11

9

7

9

9

20

11

14

14

16

14

12

8

11

9

7

9

8 16

20

Обобщена справка за дейността на Център за професионално обучение през 2016г
Проведени обучения
• Проведени отворени обучения – 6 със 130 участници
• Конференция «Моделиране на нови услуги за деца със специални нужди и техните семейства» с аудитория от 500 специалисти
логопеди, психолози, физиотерапевти, социални работници и родители
• Обучения по Проект: „Подкрепа, консултации и насърчаване на напредъка в развитието на деца и семейства от по-малки
населени места през обучения на специалисти и родители на място“ - 52 обучени специалиста
• Онлайн обучение „Малки + Успешен модел за семейно-медиирана интервенция - 111 участници
• Обучение съвместно с Медицински университет - Варна за Следдипломно обучение с 28 медицински специалисти, логопеди,
психолози, социални работници
• Обучения по заявка – 58 с 808 участници
• Публична лекция пред консултанти по кърмене на тема: „Съобщаване на нежелана новина“
• Обучения на 6 детски градини по проект на УНИЦЕФ на тема: „Акценти в ранното детско развитие 0-7г.“ - 180 участника – учители,
мед. специалисти и помощен персонал
Менторство на 98 студенти
Работа с 135 доброволци
Обучения и квалификации за обучители – 44 проведени обучения, в които са включени и част от терапевтичен екип „Приобщаващо
образование“ – преминали обучене 5 обучители, „Разработване на система за осигуряване на качеството“ – обучение за 5 обучители. тема:
„Медиация в социалната работа“; Обучение по въвеждащ Бобат курс; ПЕКС; „Оценка на въздействието“, Обучение по прилагане на AEPS,
Работа със семейна система, Монтесори; Как да работим с родители; обмяна на опит с лектори от чужбина - Великобритания, САЩ;
Общо обучени - специалисти, учители, студенти, родители, асистенти
Общо обучени организации, медицински специалисти и представители на държавната и
общинската власт

Обучаеми 1809
Организации 292*
*в това число еднолични частни
практики, които са участвали в
конференцията

XIII.Обобщена справка за периода 1996г-2016г

Обобщена справка за периода 1996-2016г
Общ брой деца получили услуга в „Карин дом” за периода 1996г - 2016г

2209

Общ брой деца получили услуга в ЦСРИ за периода 1996г - 2016г

1493

В това число по проекти:
 Общ брой деца ползвали Програма „Подкрепи семейство", финансирана от Експресбанк от
2012г до 2016г
 Общ брой деца ползвали Национална програма „Програма Ранно детско развитие и подготовка
за училище“, финансирана от „Каргил България“ за 2016г

157
26

Общ брой деца получили услуги в Център Ранна интервенция от м.ноември 2011г до края на 2016г

597

Общ брой интегрирани деца от 1996 до края на 2016г

301

Общ брой на студентите провели практика в Карин дом от 1996г до края на 2016г

2124

Общ брой доброволците включени в дейността на Карин дом от 1996г до края на 2016г

638

Общ брой обучени специалисти и родители за периода 1996-2016г

6266

Общ брой обучени външни организации за периода 1996-2016г

615

17

Брой семейства на година, ползвали услугите на Карин дом за периода 2008-2016г
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Общ брой на децата
за съответната година

Съотношение на броя на семействата на година, ползвали услугите ЦСРИ и РИ
за периода 2008-2016г

18

