Скъпи приятели,
Благодарение на Вас изпращаме една успешна година! Всички заедно положихме много
усилия, за да могат нашите малки слънчица от Карин дом стъпка по стъпка да пораснат
възможно по-самостоятелни в едно по-толерантно общество.
Благодарим на децата от Карин дом, които показаха воля, силен дух и характер! За някои от
тях възможността да направят първата крачка, да ходят без да ги подкрепят възрастните или да
кажат думата „мамо“, изисква огромно напрежение – и физическо и волево.
Вярваме, че за децата на Карин дом никой няма да каже „липсват им първите седем”! Те дават
всичко от себе си! Всяко от тези деца преминава през стотици часове на терапия и
рехабилитация. За техните майки и татковци никой няма да каже „предадоха се”. Те знаят какво
е борба!

В този бюлетин искаме да Ви представим накратко какво постигнахме заедно през 2015г. –
всички ние – деца, родители, специалисти, партньори, дарители и доброволци.
Благодаря Ви!
Мариана Николова,
Изпълнителен директор
Фондация „Карин дом“

КАРИН ДОМ В ЦИФРИ
Деца и техните семейства от Варна, страната и чужбина
бяха включени в различните програми на Карин дом:
Брой деца и семейства за 2015
Общо за Карин дом

335

Терапевтичен център

189

Програма „Ранна интервенция“

146

„Подкрепи семейство“ на SG Експресбанк

47

Включени в детски градини и училища

20

За периода 1996 - 2015
Общо деца и техните семейства Карин дом

1820

Интегрирани деца в общообразователни
детски градини и училища

295

Доброволци от България / чужбина

283 / 220

Студенти от България / чужбина

1338 / 76

НОВО ПРЕЗ 2015!
Група „Малки+“ – предложихме за малките деца с
комуникативни нарушения/аутистичен спектър и техните
родители. Така дадохме възможност на родителите да
участват и на практика да осъществяват интервенциите,
като следват насоките и стратегиите, предлагани от
специалиста. Резултатите са: първи думи, игри с приятели и
по-уверени, знаещи и можещи родители.

Насърчени от успехите на тази група, разкрихме втора
група - „Малки+ 2“ , в която малки деца с различни
специфични нужди и техните родители се обучават заедно
как да взаимодействат и общуват с подкрепата на
специалистите. Тя стана възможна благодарение на
събраните 29 000лв. с Фестивала „Усмихни се Карин дом“. С
многото усмивки, с които ни дариха посетителите на този
фестивал, създадохме и
група „Усмивка“ – една уникална възможност за терапия за
децата с комплексни нужди (двигателни и комуникативни
затруднения със съпътстващи състояния), която да им
помогне да изразят своите желания и да научат повече за
света около тях. Тя е и резултат от обмена на практики с 8
организации по „Програма Еразъм+“ на Европейския Съюз.
Кът за кърмене, който предлага на майките уют и удобство,
открихме в градината на Карин дом. Идеята е не само да
се подкрепи кърменето, но и да покажем, че Карин дом е
отворен за всички деца и техните семейства.

И тъй като идеите ни за още и още са много, решихме да ги
структурираме в „Стратегия за развитие на Карин дом
2015-2020“. Изведохме основните насоки в бъдещата
работа на организацията: развитие и устойчивост на
услуги; разпространение на добри практики чрез обучения;
информационни кампании и застъпничество; повишаване
на капацитета и развитие на партньорства.

КАРИН ДОМ Е В ЦЯЛАТА СТРАНА!
ОБУЧЕНИЯ И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО
Никога до сега не е имало толкова много участници в
обучения на Карин дом за една година – 1625 от повече от
90 организации!
Нашият опит предадохме чрез обучения на Центрове по
„Ранна интервенция на уврежданията“ в 47 общини, които
Министерство на труда и социалната политика създаде по
проект „Социално включване“, финансиран със заем от
Световната банка. Услугите за най-малките са наш основен
приоритет и ние ще продължим да работим за устойчивост
на „ранната детска интервенция“ в България.
Вярваме, че методите, прилагани в Карин дом, следва да са
достъпни за усвояване от специалисти и студенти в
страната. Затова организирахме поредица от обучения,
някои от които с чуждестранни лектори:
 Джилиан Стърн от Великобротания, президент на
Европейската асоциация на Бобат
 Феодора Станчов – съосновател и Монтесори педагог в
Международното Монтесори училище в Тулуза
 Елеана Логотети и Елени Скури, обучители по ПЕКС –
метод за деца с комуникативни затруднения
 Кати Хислоп – специалист „Ранна интервенция“ и
консултант по аутизъм от Университета в Орегон

Приоритет за нас беше
медицинската общност:
 съвместно обучение
университет – Варна;

и

взаимодействието

проведохме

с

с

Медицински

 представихме нашия опит на конференцията „Актуални
педиатрични аспекти на аутизма“ в Медицински
университет – Пловдив;
 привлякохме педиатри за участие в изследване на
Карин дом за скрининга „Въпросници по възрасти и
етапи“;
 продължихме сътрудничеството с двата родилни дома в
гр. Варна.

 застъпихме се за психолог в родилните домове, който
да подкрепя медици и родители при съобщаване на
нежелана новина. Ще продължим да настояваме, че
това е една от стъпките за превенция изоставянето на
деца, родени със специални нужди.

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
ПОДКРЕПА ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ГРАДИНИ
В повече от 15 детски ясли и градини във Варна нашите
специалисти предоставиха над 600 консултации на учители
и родители, провеждаха обучения и дискусии, за да
създадат приобщаваща среда за 80 деца със специални
нужди. По желание на учители детски градини от Бургас и
Добрич бяха включени в наши обучения.
Конференцията на Карин дом представи „как да създадем
подкрепяща образователна среда в детските градини“ на
близо 220 участници. Резултатите от нея са внесени в
съответните институции и работни групи.
Формулата за успех = Доверие, мотивация и толерантност +
съответните промени в организацията и финансирането на
процеса „приобщаващо образование“

СЪБИТИЯ И ПРАЗНИЦИ
В КАРИН ДОМ
Нашите деца са, като всички други, обичат съвместните
забавления с приятели от детски градини и училища, както и
изненадите от доброволци и корпоративни партньори, учат
как се отбелязват традиционните български обичаи, рисуват
и творят за нашите коледни картички и календари. Техните
татковци показаха какво могат в националната кампания „Да
бъдеш баща“.
С голям успех проведохме ежегодната ни кампания за
хората със Синдром на Даун. Усмихнатите емотикони на
дечица с послания достигнаха до деца от 3 до 73г. от найразлични кътчета на страната! Да разбираме по-добре какво
е церебрална парализа беше целта на друга наша кампания
в медиите.
Най-значително събитие за годината остава фестивалът
„Усмихни се Карин дом“. Неговите организатори –
доброволци доказаха, че всичко необходимо за промяна е
една мечта, много вяра и огромен труд. Призивът на тези
вдъхновители: „Усмихни се“ обедини бизнеса, медиите и
гражданите на Варна. Толкова усмихнати лица! Толкова
щастливи мигове и спомени, които да продължат да ни
усмихват! Благодарим за подкрепата и невероятните
емоции!
Посланието „Усмихни се!“ ще остане в душите и сърцата ни
дълго време, а през Новата 2016г ще ви очакваме отново в
градината на Карин дом, с още идеи за споделени мигове.

ПРИЗНАНИЯ И ПОДКРЕПА
Получихме приза - Първо място в категорията за най-добро
партньорство между бизнес и НПО за съвместната ни
програма със Societe Generale Експресбанк „Подкрепи
семейство“ – част от годишните награди „Заедно” на
фондация „Работилница за граждански инициативи” с
председател Константин Пенчев, Омбудсман на Република
България.
Радостни сме да споделим, че Карин дом има нов партньор
по програма „Ранно детско развитие и подготовка за
училище“ – компанията КАРГИЛ. Програмата ще стартира
през 2016 година и ще бъде за деца със специални
потребности на възраст между 4 и 7 години от цялата страна,
като предлага едноседмична безплатна консултация и
терапия в Карин дом.
Приветствахме решението на компания Бон Марин да
получи подаръците по случай 25-годишния си рожден ден
под формата на дарения за Карин дом и за Дом за медико социални грижи за деца, Варна. Сумата от 28 580лв беше
официално връчена на двете организации.

ПРИЗНАНИЯ И ПОДКРЕПА
Програма „Ранна интервенция“ на Карин дом е отличена в
издание на Уницеф за добри световни практики, които
подпомагат деца под 3 години да растат в сигурна и
подкрепяща семейна среда. Сборникът е компилация от найокуражаващите инициативи в областта на превенция на
изоставянето на деца, които са били приложени в региона на
Централна и Източна Европа.
Едно от децата, преминали през програма „Ранна
интервенция“ е нашия Божко Томов, който е вече на 6 години
и ни зарадва с два златни медала на Третите Балкански
спортни игри за деца със специални нужди.
И още много приятели ни включиха като кауза в своите
празници и събития, което мотивира нашия екип да дава
най-доброто от себе си. Признателни сме ви!

www.karindom.org & www.facebook/karindom.org

