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Нашите деца
През изминалите 17 години от откриването на
центъра, над 1460 деца и техните семейства са се
възползвали от услугите на Карин дом!

През 2013 г. приехме в програмите си нови 149 деца (99 от
Варна, 49 от страната и 1 от чужбина). Общият брой деца, с
които работихме тази година, е 289, а броят на груповите и
индивидуални сесии, които нашите специалисти проведоха,
надхвърля 10 хиляди.
Терапия в центъра получиха 163 деца, а програма Ранна
интервенция обхвана 126 деца и семейства.
Тази година 27 от нашите деца станаха първолаци, като 10
от тях бяха интегрирани в общообразователни училища – с
това броят на интегрираните деца е вече 206!

„Детето ни е по-спокойно, самостоятелно и има голямо
подобрение в развитието. Благодарим Ви от цялoто си сърце
за това, че с толкова любов и търпение работите
с нашите специални дечица!“

Услуги за деца и
семейства
През 2013 г. работихме усърдно, за да
предоставим нови и разнообразни услуги на децата,
посещаващи Карин дом, както и на децата и
семействата от цяла Варна!
Обогатихме нашата практика с въвеждането на нов за
България метод – терапията на трамплин, която е
подходяща за деца с широк спектър от специални нужди.
Едно от големите предимства на метода е, че децата
възприемат сесиите като забавна форма на игра.
Нашите специалисти се обучиха и въведоха Система за
функционална оценка на развитието от 0 до 6 години
(AEPS), която ни позволява да измерваме прогреса на
децата и ефекта от терапията, за да изготвяме най-добрите
индивидуални програми за всяко от тях.
Арт заниманията са любими на всички деца в Карин дом,
затова през 2013 създадохме специално арт ателие, където
децата могат да развиват нови умения, докато се
забавляват.

Услуги за деца и
семейства
През лятото децата отново посещаваха плувна терапия –
във водата е весело, а освен това се развиват и подобряват
координацията, контрола над дишането и много
други умения.
Нашият Монтесори клуб за деца от 2 до 5 години, който
стартира през 2012 г., е вече целодневен и получи много
добри отзиви от родителите.
„Мама и бебе играят заедно“ са нашите нови групи за игра
за майки, татковци и техните бебета на възраст от 0 до 3
години, където даваме на родителите практически съвети
под формата на забавни игри и упражнения.

Тази година помислихме и за големите и изградихме в
нашия двор специален Спортен кът за възрастни, където те
да тренират и да се забавляват.

„Разнообразието, което предлага Карин дом, се отрази
благотворно на детето ми... и помощта, която ни оказвате,
дава положителни резултати.“

Обучения
През 2013 г. поставихме акцент върху развитието на
Обучителния център към Карин дом, като първата
стъпка беше разширяване на обучителния ни екип.
Проведохме обучения за близо 500 специалисти от 47
организации от страната, които работят с деца със
специални нужди. Организирахме поредица от тематични
срещи за родители, с които достигнахме до над 200 майки,
татковци и близки.
Едно от най-значимите събития, организирано от Карин дом
през 2013 г., беше Международната конференция по
Аутизъм, която се проведе от 10 до 12 юни в к.к. „Св. Св.
Константин и Елена“ и събра на едно място близо 300 гости
– родители и специалисти от страната и чужбина.
Специалисти от английското специално училище Spring
Common School, с които работим в партньорство, гостуваха
в Карин дом и предадоха своя опит в терапията на трамплин
и комуникацията с деца със специални нужди.
И аз, и всички колеги, които присъствахме на
Вашето обучение, сме очаровани преди всичко от огромните
Ви сърца, които Вие отваряте за хората в нужда,
от Вашата изключителна компетентност!

Признания и отличия
Карин дом отново е избран в Управителния съвет на
Националната мрежа за децата – обединение на над 150
неправителствени организации, работещи за гарантиране
правата и повишаване благосъстоянието на децата.
Експертизата на Карин дом ни направи и желан участник в
работната група към Министерство на здравеопазването за
разработване на методология и финансов стандарт за
услугата „Център за ранна интервенция“.
Щастливи сме и споделяме радостта на нашия председател
г-н Иван Станчов за получените отличия през годината:
специалната награда на Българския дарителски
форум за личност, допринесла за развитието на
благотворителността; титлата почетен доктор ("хонорис
кауза") от Нов български университет; почетната награда от
Фондация Лале за принос към доброволчеството и плакет от
Лайънс Клуб Варна и Лайънс Клуб Варна - Академика за
живот, отдаден на благотворителността.

Благодарим ви, приятели от Карин дом, за отдадеността,
с която работите и големите ви сърца.

Празници и събития
Тази година Карин дом навърши 17 години! По този повод
с децата от Центъра организирахме празник
на тема "български фолклор" и се забавлявахме
с много наши приятели.
Като част от Еко календара чествахме Деня на земята, Деня
на плодородието, а на ежегодния фестивал Златна есен през
септември грабнахме грамота, почетен медал и купа!
През март отбелязахме Международния ден на хората със
Синдром на Даун - децата от Карин дом и варненските
детски градини и училища оцветиха картички с шарени
чорапи (символ на деня), които подарихме на лекари и
акушерки от родилните отделения в града.
Денят на детето и Денят на талантите преминаха весело и
пъстро както винаги. Благодарим на всички наши
доброволци, които направиха празниците за децата
незабравими и изпълнени с усмивки!

„Най-силно впечатление ми направиха топлото посрещане,
усмихнатите и приветливи хора, работещи тук и прекрасните
условия.“

Желаем Ви Весела Коледа и
Прекрасна Нова 2014 Година!
Карин дом благодари на всички родители,
дарители и приятели за високата оценка
и доверието в нашите възможности!
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