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Какво постигнахме и какво предстои
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Година на промени и израстване

Всяка организация достига момент, който определя посоката й за години напред.
За нас това беше изминалата 2017-та година, през която благодарение на
подкрепата на дарители, родители и приятели, Карин дом успя да запази мисията
си цяла и непокътната - въпреки трудностите и предизвикателствата. Силата на
екипната работа, споделените ценности и желанието за промяна ни събраха посилно от всякога, за да продължим напред с нови сили!
През 2017г. Карин дом включи в програмите си 401 семейства с малки деца от
град Варна, региона и страната чрез предоставяните две социални услуги: Център
за социална рехабилитация и интеграция и Център “Ранна интервенция”, както и
услугите Монтесори къща и Библиотека на играчките. Специалистите на Карин
дом работиха активно както с биологични родители, така и с приемни семейства и
осиновители. Близките на децата със специални потребности получиха подкрепа
относно приемане на спецификите на състоянието на своето дете и интеграцията
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и реинтеграцията му. Помагахме на семействата да се справят с
предизвикателствата в развитието на своите деца, споделяхме радостта и
успехите им, работихме, за да може всяко дете да развива своите способности и
да получи шанс за пълноценен живот.
През годината Карин дом работи по 8 програми и проекти, насочени към
предоставяне на услуги за деца и семейства, повишаване професионалния
капацитет на екипа и развитие на социалната толерантност на обществото.
Обучителният и ресурсен център към Фондацията успешно обучи специалисти и
студенти в добрите практики на Карин дом, в работата с деца и семейства.
Постигнахме отлични резултати. Видяхме първите стъпки на нашите деца, чухме
първите думи, споделихме усмивките на много родители, видяхме много сълзи на
радост и надежда.
Вярваме в нашите деца, в техните успехи и ще продължим занапред със същата
любов, професионализъм и отдаденост да бъдем до тях в тази най-крехка
възраст заедно с всички вас – родители, дарители, партньори, доброволци и
приятели.
Благодарим на всички за доверието и подкрепата!
Екипът на Карин дом

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца със
специални нужди и техните семейства
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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). На
базата на AEPS се изготвят индивидуални планове, поставят се конкретни цели и
задачи в областите на развитие. Използването на AEPS направи плановете поподробни и систематизирани, подобри проследяването на развитието на детето и
ни 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 годината организирахме 6 тематични срещи, където обсъждахме
предизвикателствата, които родителите срещат при отглеждането на своите
деца. В тях се включиха 57 родители. Проведохме 33 сесии на родителските групи
за взаимопомощ и подкрепа с участието на 41 родители.
В груповите дейности децата усвояваха умения и знания, които да им помагат у
дома, както и при прехода в детска градина или училище - Монтесори група,
„Малки+“, „Усмивка“, „Дъга“, Група за игра и Група за музикотерапия.
Развивахме самостоятелността при децата и ги включвахме в кулинарни и арт
занимания, градинарство и други чрез програмата ни „Помощниците на мама и
тате“. Всички тези групови дейности, както и достъпът на повече деца в Карин
дом, станаха възможни с подкрепата на индивидуални и корпоративни дарители.
Финансиране на услугата ЦСРИ
Дейността на ЦСРИ “Карин дом” се осъществява като държавно делегирана
дейност (ДДД) с капацитет 50 места и посредством допълнителни източници на
финансиране, като корпоративни и индивидуални дарители, чрез проекти,
организиране на благотворителни събития, стопанска дейност и платени услуги.
Терапията на 70 деца от общо 188, ползвали услугата ЦСРИ през 2017г., беше
частично финансирана като ДДД. Дофинансиране на терапията на тези деца,
както и цялата необходима сума за останалите 131 деца, се осигуряват от
дарители.
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Център „Ранна интервенция“
Вече седем години помагаме на семействата на деца от 0 до 3г. и развиваме една
програма, която няма еквивалент в България. Щастливи сме, че след излизане от
програмата 52% от включените деца не се нуждаят от терапия, специализирани
услуги или ресурсно подпомагане в детското заведение. Продължихме да
развиваме партньорските си взаимоотношения с УНИЦЕФ България, с
Медицински университет - Варна, както и с двете родилни и неонатологични
отделения във Варна към СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов” и МБАЛ „Св. Анна”.
Без подкрепата на Община Варна тази програма не би била възможна. Станахме
разпознаваема и достъпна услуга за много семейства с притеснения, чиито деца
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са без диагностицирано състояние. През годината се засили насочването от
медицински специалисти от Варна и страната на деца към нашите услуги.

“

Commented [1]: Тук трябва да е "185 деца" вместо
"133 включени деца", "96 групови занимания с деца
и родители" вместо "9 консултации.." и отново ако
може да има 5-то кръгче "26 деца постъпиха в
ясла/детска градина". Промените по цифрите ги
съгласувах с Жени. Статистиката за интегрираните
деца е важна за работата ни.

Бях млада, неопитна и забелязах проблема на първото си дете доста късно.
Тогава тръгнаха и мъките по болниците. Когато дъщеря ми стана на 6 години се
преместихме да живеем във Варна. Тогава разбрах и за Карин дом. Благодаря на
Господ, че ги срещнах! Започнах да ползвам услугите им. С много грижи, любов,
търпение и всеотдайност постигнахме добри резултати. Сега дъщеря ми е едно
самостоятелно пораснало момиче, което ни радва с успехите си в училище. Родих и
втората си дъщеря, която скоро ще направи 1 година. Тя също е недоносена.
Чувствах, че вече нямам психическа сила, повторно да изживея същото. Но вече знаех
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за Карин дом, за разнообразните услуги, които предлагат, за специалистите, с които
разполагат. Още на втория месец се свързах с тях, за да ползвам единствената в
България, безплатна и уникална услуга Ранна интервенция. Веднага се отзоваха.
Много съм благодарна.
Призовавам

всички

хора

и

организации

с

финансови

възможности,

да

подпомогнат и подкрепят Карин дом, за да може децата ни да получават адекватни и
качествени услуги, за да можем родителите да получаваме професионални
консултации в отглеждането и развитието на децата ни. По този начин ще се
включат в една много благородна кауза!
Майка на две недоносени деца от Варна

Монтесори Къща
През 2017г. в Монтесори къща се обучаваха 21
деца от общността на възраст от 2 до 5 години.
Те
развиват
знанията,
уменията
и
самостоятелността
си
в
организираната
Монтесори среда и се възползват от чудесните
възможности за игра на открито. Включват се в
общите занимания, организирани в Карин дом,
заедно с всички деца.

Библиотека на играчките
Библиотека на играчките е разкрита с
подкрепата на Фондация за децата в риск по
света.
През 2017г. 108 деца ползваха
библиотеката за игрови занимания, като 7 от тях
бяха от общността. Екипът ни работи по
програмите ”Направи, кажи, играй”; “Музика в
действие” и “Разкажи приказка”. Проведохме
поредица срещи с Програмния координатор на
Фондацията относно оптимизация на дейността,
обсъждане на въпросници за родители и начина
на отчитане на напредъка при децата, както и
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продължаващо партньорство. Един от терапевтите беше включен в цикъл от
обучения „Елементът игра“, водени от международни лектори.

Културни и спортни мероприятия и празници
С цел възпитаване на взаимна толерантност у децата от ранна детска възраст
през годината бяха организирани различни общи занимания, еко инициативи и
празници. Празнувахме Баба Марта, Деня на мама, Великден, Еньовден – Ден на
билките, Петровден – Лято и жътва, Благовещение. Децата се включиха в
Маратон на четенето по случай Международния ден на книгата и получиха
подаръци – детски книжки от Регионална библиотека „П. Р. Славейков“. През
годината организирахме детско парти за всяко дете по случай рождения му ден.
На тържеството по повод приключване на учебната година и на Коледното
тържество деца, родители, специалисти и приятели се забавляваха заедно.
Лятото беше наситено със забавления на открито. През юни проведохме спортен
празник под надслов “Спортуваме заедно”, в който се включиха деца, родители и
специалисти. Организирахме посещения за всички деца до Аладжа манастир,
Делфинариум, Зоопарк, Аквариум Варна, ферма Лъки Хънт в село Крумово. По
време на тържеството по повод 21-годишнината на Карин дом официално
открихме Музея „Посланици на доброто“. В двора на Карин дом организирахме
пикник съвместно с гостуваща международна скаутска група. Деца и родители
посетиха безплатно детска постановка „Чело коте книжка“. През ноември
проведохме Кулинарна работилница с татко, където деца и родители заедно
приготвиха лакомства.
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Обучителен център
Сертифицирани по ISO 9001: 2015 - прилагаме разработената система за
управление на качеството в нашите обучения. През 2017г. в тях се включиха
1069 участници от страната и чужбина. Подпомогнахме редица помощни
училища в процеса на преструктурирането им като Центрове за специална
образователна подкрепа.
Приключи тригодишната ни работа по международния партньорски проект
Enablin+, насочен към децата и младежите с комплексни и интензивни нужди от
подкрепа (КИНП), с който целим да подобрим качеството на живот на децата и
техните семейства. Съвместно с Медицински университет – Варна и
преподаватели от Орегон, САЩ проведохме следдипломно обучение „Ранна
детска интервенция“ за 44 специалисти от цялата страна.
Цялата година премина в пътувания на обучителите по инициатива „Заедно от
детската градина“ на УНИЦЕФ, с цел обучения на екипите на 31 детски градини
от гр. Сливен и област Шумен с общо 252 детски и ресурсни учители, помощниквъзпитатели и медицински сестри. Обученията ни отново излязоха извън граница
– гостуваха ни колеги от Сдружение „Национален алианс за лица със специални
потребности“, Македония; проведохме супервизии и надграждащи обучения за
стартирането на работата на модерен дневен център в Боржоми, Грузия. За
втори пореден път в България организирахме обучение по система ПЕКС с
лицензирани обучители от Гърция. 60 души от цялата страна се обучаваха по
системата, целяща подобряване на функционалната комуникация на децата.
Обучителният център организира преддипломните стажове и учебна практика
на 38 студенти, както и работата със 109 доброволци от страната.
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Проекти
Приключи проект “Посланици на доброто”, финансиран от Фондация Америка
за България. В рамките на проекта организирахме Фестивал „Посланици на
доброто“, чрез който бяха реализирани 12 доброволчески ученически и младежки
инициативи. Голяма част от участниците станаха постоянни доброволци в Карин
дом. Беше създаден музей “Посланици на доброто”, обособен на третия етаж
на Карин дом. Музеят предлага интерактивни дейности и съдържа експозиция с
вдъхновяващи истории за благодетели от Варна и страната, приносът на
семейство Станчови и стъпки към доброволчеството.
Стартира проект “Подкрепа за родители на деца с увреждания за социална и
професионална реализация”, финансиран по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“. Започнаха обученията за придобиване на професионална
квалификация, в които през годината се включиха 15 родители, а техните деца
получиха консултиране и терапия. Беше създадена платформа за комуникация
между работодатели и родители.
С помощта на проект за изграждане капацитета на Карин дом, финансиран от
Тръст за социална алтернатива, организацията моделира и осъвремени
организационните процеси вътре в структурата си. Очакваните резултати от
проекта са по-ефективното и устойчиво приложение на вътрешните документи и
процедури; по-добро управление на човешките ресурси и още по-голяма
прозрачност в управлението.
Също с цел изграждане капацитета на Карин дом, работихме с д-р Джули
Пиетробурго от САЩ, консултант по програма Фулбрайт. По време на
едномесечния си престой в Карин дом, д-р Пиетробурго оцени и даде препоръки,
свързани с усилията за фондонабиране, както и върху мениджмънта на
организацията в по-широк план.

Благотворителни кампании, събития и корпоративна социална
отговорност
През годината организирахме благотворителни кампании, сред които
Мартеничкова кампания, „Хартия за цветя“, Фестивал „Усмихни се, Карин дом“,
Коледна кампания. Предоставяхме градината на Карин дом с лятна кухня и
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съоръжения за игра за провеждане на детски рождени дни и фирмени събития.
Карин дом стана кауза на Фестивала на българския игрален филм „Златна роза“.
Участвахме в традиционния летен варненски базар „Сръчко“.
Проведохме ДМС кампания “Музикотерапия за нашите специални деца”.
Освен събраната от SMS сума, в резултат на популяризирането на кампанията в
публичното пространство привлякохме и други дарители.
През 2017г. работихме по три програми с национален обхват, чиято цел е деца и
семейства от страната да ползват едноседмична интензивна терапия в Карин
дом. Програмите бяха осъществени с финансовата подкрепа на “SG
Експресбанк”, “Каргил България” и “Примекс” ЕООД. В края на престоя си
всяко семейство получи домашна програма с насоки и препоръки за родителите
как да се справят в ежедневието си с предизвикателствата, които срещат при
отглеждането на своите деца.
Международен женски клуб, София подпомогна развитието на умения и
подготовката на 5 деца от Карин дом за постъпване в общообразователно
училище. С помощта на Сдружение „Приятели на България“, Лондон за 7 деца
в приемна грижа беше осигурено дофинансиране на терапията за 1 година, а 2 от
тях постъпиха в училище. Радваме се, че 2 от децата вече са осиновени.
Нашият дългогодишен партньор OMV България ежегодно предоставя гориво
за отоплението на Карин дом, за да можем да посрещаме децата във винаги
приятна и топла обстановка. OMV България осигурява и горивото, необходимо за
транспорта на деца и родители до Карин дом. Екипът ни по програма „Ранна
интервенция“ също разчита всеки ден на осигурения транспорт, за да направи
своите визити в домовете на семействата от Варна и околните села.
Благодарение на компания Бон Марин, Карин дом разполага и с нов автомобил,
на който разчитат екипите ни.
Карин дом организира третото вълнуващо издание на благотворителния
фестивал „Усмихни се, Карин дом“, който се радваше на широка популярност и
беше посетено от близо 3 000 варненци и гости на града. Фестивалът беше
включен в програмата на Варна - Младежка столица 2017. Привлякохме
съмишленици за каузата на децата със специални нужди. Предоставените
средства от партньори и постъпленията по време на фестивала се използват за
терапия на децата в Карин дом и по-специално за групите „Усмивка“ и „Малки +“ .
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ВСЯКО ДЕТЕ ЗАСЛУЖАВА ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО,
НЕКА ГО НАПРАВИМ ВЪЗМОЖНО ЗАЕДНО!
Станете Корпоративен или Индивидуален дарител! Бъдете Посланик на Доброто
и подкрепете терапията на децата в Карин дом! С Вашите регулярни ежемесечни
дарения, вие можете да подкрепите програма “Ранна интервенция”, груповите ни
дейности или индивидуална терапия на дете със специални нужди в Карин дом.

Дарете онлайн
Посетете karindom.org/dari и направете дарение с дебитна/кредитна карта, ePay
или PayPal

Дарете по банков път - титуляр на сметка: Фондация Карин дом
SG
BIC:

Експресбанк:
TTBBBG22
IBAN: BG94TTBB94001506068418

Повече за Карин дом можете да научите на:
www.karindom.org или във Фейсбук:
https://www.facebook.com/karindom.org/

С нас можете да се свържете на тел: 052/302
518, както и на имейл: karindom@karindom.org.

Благодарим Ви за отделеното време и
интерес към дейността на Карин дом!

