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През 2018г. Фондация „Карин дом“ предостави услуги на 324 семействата с малки деца от града,
региона и страната чрез две социални услуги: Център за социална рехабилитация и интеграция, при
капацитет 60 места, включени 191 деца и Център “Ранна интервенция за предотвратяване
изоставянето на деца с увреждане” с капацитет 40 места. Консултирани бяха 113 семейства, а в
услугата Монтесори къща работихме с 20 семейства. През годината беше разкрита иновативна
услуга - Център за семейно-медиирана интервенция по проект, финансиран от Фонд „Социална
закрила“, в който бяха обхванати 20 деца и 40 родители/обгрижващи. Специалистите на Карин дом
активно подкрепяха както биологични родители, така и приемни семейства и осиновители. Близките
и обгрижващите ги възрастни получили подкрепа относно разбирането и приемането на
спецификите на състоянието на децата 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. Общият брой на семействата, ползвали услугите на Карин дом от
неговото откриване през 1996г. до 2018г., е 2466.
При работата с децата в ЦСРИ бяха включени нови подходи и методи на терапевтична работа. През
2018г. Карин дом създаде програма „Подпомагащи технологии“. Бяха обучени специалисти и
закупени необходимите хардуер (лаптоп със сензорен екран, две устройства - Tobii PCEye Mini и
Tobii PCEye Explore) и софтуер (Look To Learn, Eye Gaze Learning Curve, Communicator 5). Чрез
технологиите децата учат и развиват своите умения под формата на игра. Това е заложено в
програмите, които се използват в работата с подпомагащите технологии. Започва се с подобряване
контрола и точността на погледа, задържане на вниманието, изграждане на взаимовръзка между
причина и следствие, подобряване разбирането на инструкции, следване на последователност от
действия, провокиране на инициатива за комуникация и комуникация, чрез избор на символи или
изписване на думи или фрази, които програмата произнася.
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За учебната 2018-2019г., интегрирани в общообразователни детски градини и учебни
заведения са общо 33 деца. Така общият брой на децата, които бяха подкрепени в подготовката
за включване в образователната ни система за периода от 1996 до 2018г e 391 деца.
С цел възпитаване на взаимна толерантност у децата от ранна детска възраст през годината бяха
организирани различни общи занимания, екомероприятия и празници за децата от Карин дом и
техни връстници от детски градини в града. Като достоен носител на приза “Зелен флаг екоучилище” и през 2018г. Карин дом активно работи и в посока изграждане на любов към природата у
деца, родители и специалисти, както и отговорно отношение за нейното опазване.
Чрез кампанията “Хартия за играчки”, събрахме средства, с които беше оборудвана Библиотека на
играчките. В нея се включиха както жители на града, така и различни търговски фирми. Заедно
успяхме да съберем и предадем за рециклиране 4440 кг хартия.
Всяка година, в подкрепа на еко дейностите на Карин дом, се включват и много доброволци служители на различни фирми, ученици, студенти и други любители на природата.
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През последните 10 години Карин дом усилено работи в посока създаване и приемане на
регионално и национално ниво на стандарти за ранно детско развитие и методики за услуги, и
споделя добра практика за ранна интервенция. Заедно с това продължават усилията в процеса на
деинституцинализация на деца със специални потребности. Като естествено продължение на тази
дейност Карин дом обедини усилия заедно с други НПО в новосформирания Алианс за ранно
детско развитие.
Екипът от Ранна интервенция за поредна година отбеляза 17 ноември - Световния ден на
недоносеността. Събитието имаше за цел да повиши обществената осведоменост относно
преждевременните раждания и да привлече вниманието на обществото към проблемите на
недоносените деца като бяха засегнати въпроси, свързани с преждевременното раждане и
възможностите за ранна интервенция. На събитието, освен опита на екипа по Ранна интервенция
към Карин дом в работата с недоносени деца, своя професионален опит споделиха и специалисти
от други организации, а родители споделиха своя личен опит в отглеждането на недоносено дете.
През 2018г. ДАЗД присъди отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Карин дом
в категория „Значима иновация“ за услугата Ранна интервенция. Призът се присъжда ежегодно като
признание за развиване и утвърждаване на правата на децата и осигуряване на условия за
пълноценното им развитие.
През годината 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 участваха в обществени и държавни
комисии, обществени съвети и други структури. Екипът на Карин дом със свои становища, активно
участва в разработването на проектозакони, наредби и политики, свързани с предлагането на
социални услуги за деца и семейства в общността, на регионално и национално ниво.
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.
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В съгласие със семейно-ориентирания подход, по който работим в Карин дом, беше създадено
социалното предприятие „Семеен магазин“. Стартира работа и онлайн магазинът, чрез който се
продават произведените стоки. Първите работилници станаха предпочитани места за работа и
общуване на семействата, които ползват социалните услуги, предоставяни от Карин дом.
Изработените артикули по проект на дизайнер са насочени както към други родители на деца със
специални потребности, така и към всички родители в общността и страната. Семейният магазин
участва активно на благотворителни и творчески базари.

Финансирането на дейността на Фондация „Карин дом“ през 2018г. 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 и чужбина
- Проекти
- Благотворителни събития – събития и кампании
- Стопанска дейност и „Семеен магазин“
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През годината, Фондацията работи по 7 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 над 1000
специалисти, учители, студенти, родители в добрите практики в работата с деца и семейства на
Карин дом. Заедно с отворените обучения и обученията по заявка се проведоха две по-мащабни
обучения:
• Обучение и придобиване на свидетелство за професионална квалификация по специалност
“Сътрудник социални дейности“ на 15 родители по проект „Подкрепа на родители на деца с
увреждания за социална и професионална реализация“, по програма Активно включване на РЧР
• Обучения по Проект на Експресбанк „Подкрепа, консултации и насърчаване на напредъка в
развитието на деца и семейства от по – малки населени места чрез обучения на специалисти и
родители на място – 8 проведени обучения с над 150 обучени специалисти, учители, помощник
възпитатели и родители от Североизточен регион, Шумен, Малко Търново, Харманли, Суворово,
Търговище;
През м. декември беше проведена Международна конференция „Дете, семейство, общност. От
ранна интервенция към приобщаващо образование“ с аудитория от 200 специалисти, учители,
родители.

