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нашите деца
От откриването на Карин дом до днес броят на децата, с които сме работили, е вече 1322
През 2012г. Карин дом прие в програмите си нови 160
деца (116 от Варна, 42 от страната и 2 от чужбина) и
така по време на изминалата година подкрепа от
екипа на Карин дом получиха общо 297 деца и
техните семейства. От тях 181 деца посещаваха
центъра за терапия и консултации, а 116 бяха
обхванати в програма Ранна интервенция.

От откриването на Карин дом до днес броят на
децата, с които е работено, е вече 1322. През 2012г.
екипът е предоставил 5619 терапевтични сесии и 43
консултации.
Интегрирани
са
10
деца
в
общообразователни детски градини и училища за
2012г., с което общият брой на интегрираните деца е
196.

Ако искате да научите повече за тези услуги – натиснете тук

„В Карин дом разбрах, че детето ми може да възприема бързо нещата, на които те я учеха
и това ме направи много щастлива.“

иновативни практики в грижата за децата
Нова Монтесори група предложи следобедна
полудневна програма с квалифициран Монтесори
педагог на 13 деца на възраст от 2 до 4 години.

Подходът АБА помогна за усвояването на приемливо
поведение и навици от децата, като той включи и
обучение на родителите.

Карин дом включи в програмата на Центъра
комуникативни групи за развитие на социалните
умения и ролеви игри, групи по гимнастика за
адаптация към спортни дейности и разшири артзаниманията. Сертифицираните специалисти на Карин
дом прилагаха системата за комуникация чрез
картинки – PECS и приложния поведенчески анализ –
ABA.

През 2012 отвори Клуб на родителя , който се намира
в двора на Карин Дом и предоставя място за игри,
отдих, срещи и провеждане на събития и обучения.
В Клуба се помещава лятна кухня, достъпна за
вскички желаещи да приготвят вкусотии, както и
подновената Библиотека на играчката, където с
подкрепата на специалист родители и деца могат да
се забавляват и учат чрез играта.

„Всичко е в игра и това много хареса на сина ми. Получих информация как да съм полезна на сина ми.“

признания
Карин дом спечели награда от конкурса Проект на
годината 2011, организиран от Фондация Лале.
Отличието бе връчено за проекта Ранна интервенция
за предотвратяване изоставянето на деца с
увреждания, финансиран от Фондация Отворено
общество.

Карин дом бе приет за член на Eurochild европейската мрежа за подобряване качеството на
живот на децата и младите хора. Това е европейско
признание за качеството на социалните услуги и
развитието на Карин дом като център прилагащ найдобрите и иновативни практики за деца.

„Най-силно впечатление ми направи усмивката на хората, които работят в Карин дом. Изключително
полезно за мен беше обучението на родителя за правилна работа с детето.“

обучения
През 2012 година споделихме опит за работата с деца
със специални нужди с 595 родители и специалисти от
общообразователни детски градини и училища,
помощни училища, заведения за социални услуги,
неправителствени организации от цялата страна.
Екипът ни проведе множество обучения по някои от
най-търсените в момента теми. Голям интерес
предизвикаха и оргазнизираните от Карин дом
обучения с чужди лектори.

Продължиха обученията на екипа на Карин дом по
програма
Ранна
интервенция.
Гост-лектори,
специалисти в областта на ранната детска
интервенция, споделиха знания и практически умения
със специалистите от Центъра и ни дадоха ценни
насоки.
Двама от нашите специалисти преминаха обучителен
семинар по системата за общуване с картинки PECS,
организиран от Pyramid – в Англия и САЩ.

За повече информация за обученията, проведени през 2012 – натиснете тук

„Впечатлена съм от невероятното позитивно отношение на целия екип. Страхотна база,
уникален подход на обучаващите.“

празници в Карин дом
На 23 юни Карин дом отпразнува своя 16ти Рожен ден!
Деца, родители, доброволци и приятели на Центъра
се забавляваха заедно на празника и се почерпиха на
Детския коктейл в градината.
Карин дом е сертифицирано Еко училище и много от
нашите празници и събития отново бяха на еко
тематика: Деня на Земята, Фестивала Златна есен,
Празника на плодородието, Деня на Черно море.

За поредна година децата отпразнуваха Деня на
детето и Хелоуин с весели игри в градината.
Празниците нямаше да са толкова хубави без нашите
доброволци – децата и младежите от училища,
гимназии и университети. Те се превърнаха в наши
истински приятели и се включиха активно в
организирането на забавленията за децата и
празничните базари.

„Благодаря Ви много! Продължавайте все така, за да могат децата ни
да бъдат равностойни на връстниците си.“

Екипът на

КАРИН ДОМ благодари на всички приятели и
дарители за подкрепата!

Пожелаваме Ви Весела

и щастлива Нова Година!
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