ПОСЛАНИЦИ
НА ДОБРОТО

1996-2016

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА
ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ“
Център за деца със специални нужди
Обучителен и ресурсен център

г-н Иван Станчов
основател и председател
на управителния съвет на
фондация “Карин дом”

ВСЯКО ДЕТЕ
ИМА ПРАВО
НА ЩАСТЛИВО
ДЕТСТВО!
НЕКА ГО
НАПРАВИМ
ВЪЗМОЖНО!

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

ЦЕНТЪР ЗА
СОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И ИНТЕГРАЦИЯ

ПРОГРАМА РАННА
ИНТЕРВЕНЦИЯ

ОБУЧИТЕЛЕН
ЦЕНТЪР

МОНТЕСОРИ
КЛУБ

АДМИНИСТРАЦИЯ
И ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА

26 СЛУЖИТЕЛИ

5 СЛУЖИТЕЛИ

6 СЛУЖИТЕЛИ

4 СЛУЖИТЕЛИ

11 СЛУЖИТЕЛИ

ПСИХОЛОЗИ

ЛОГОПЕДИ

ЛОГОПЕДИ

ПЕДАГОЗИ

ФИНАНСОВОСЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ

ЛОГОПЕДИ

ПСИХОЛОГ

КИНЕЗИТЕРАПЕВТ

ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛИ

СОЦ. РАБОТНИЦИ

РЕХАБИЛИТАТОР

ПСИХОЛОЗИ

ПЕДАГОЗИ

СОЦ. РАБОТНИК

СОЦ. РАБОТНИК

ОТДЕЛ „РАЗВИТИЕ“
ЕКИП „ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА И
ЛОГИСТИКА“

РЕХАБИЛИТАТОРИ
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ
ПЕДИАТЪР
МУЗИКОТЕРАПЕВТ
СЕКРЕТАР
ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛИ
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ЦЕННОСТИ:
• Подкрепа и съпричастност
• Социална и образователна
интеграция
• Професионализъм и модерни
подходи
• Работа с родителите
• Партньорство

МИСИЯ
Работим за пълноценното развитие и израстване на деца със специални нужди в
семейството им и в обществото и за прекратяване на практиката на изоставяне и
институционализиране.

ВИЗИЯ
Фондация „Карин дом” е модерен функционален център за предоставяне на комплекс
от социални, здравни и образователни услуги за деца със специални нужди и
семействата им – модел за страната и чужбина.

Фондация „Карин дом” поставя на първо място правата на детето. Ние
считаме, че всяко дете, независимо от неговото физическо и психическо
състояние, има право на достъп до социални, здравни и образователни
услуги, семейни грижи и обществена подкрепа. Нашите ценности
произтичат от основните права на детето, формулирани в Конвенцията
за правата на детето на ООН.
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Карин дом в началото

НОВАТОРСКИ ПОДХОД
Когато през 1994 година Иван Станчов създава Фондация „Карин дом“ социалните
домове за хора с увреждания са разположени предимно в дистанцирани и бедни региони.
Настанените там деца живеят при нечовешки условия и за тях не се полагат елементарни
грижи за развитието им. Мотивиран от световния опит г-н Станчов иска Карин дом да е
мястото, което предлага цялостен подход към проблемите на децата и семействата им.
Успявайки да убеди семейството си да предостави наследствената къща в Морската градина
на Варна за целите на фондацията, през 1996 година официално е открит “Център за деца
със специални нужди ”Карин дом”.

ОБЩЕСТВЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Благодарение на харизматичната си личност и силната лична мотивация да бъде в услуга на
обществото, г-н Станчов привлича дарители и съмишленици, които да подкрепят идеята за
изграждане на модерен център, предлагащ комплексни услуги и подкрепа. 20 години заедно,
стъпка по-стъпка се учихме да сме по-добри, по-толерантни и по-съпричастни. Сега 20 години
по-късно - екип, родители, деца, дарители и приятели се чувстваме по-знаещи, по-можещи
и по-мотивирани, защото осъзнахме, че когато обединим усилията си сме силни, променяме
съдби и сърцата ни се изпълват с надежда при всяка детска усмивка.
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ПРЕЗ 1996 ГОДИНА ДЕЙНОСТТА НА
КАРИН ДОМ ВКЛЮЧВА:
Качествена терапия и
рехабилитация на децата от 0
до 18 години чрез прилагане на
световно признати практики

Обучение на родители,
медицински и социални
работници как да взаимодействат
с децата

В партньорство с други
организации да работи за
промяна в нагласите на
обществото към хората с
увреждания

Да участва в промяна на
законодателството, за
гарантиране един достоен и
качествен живот на хората със
специални потребности
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1996

Създаване на Фондация Карин дом – първата НПО в България, която
въвежда съвременни методи на работа с деца с увреждания, като
спазва принципите на зачитане на достойнството на всяко дете и
спазване на правата му като личност. Въвежда се терминът „деца
със специални нужди“. Екипът на Карин дом работи активно срещу
класифицирането на такива деца като „необучаеми“ и изпращането
им в институции, скрити от очите на обществото. За Изпълнителен
директор на Фондация Карин дом е поканен Иван Пенев.

Президентът Жельо Желев открива официално Център за деца със
специални нужди „Карин дом“. Ремонтираната сграда разполага
със специални стаи за физиотерапия, за психолога, за логопеда,
за консултации на родители, за арт занимания, игротека и стаи за
групова терапия.
Въвежда се Бобат терапията под ръководството на Вивиан Уилиамс
Бобат специалист от Англия.
Започва разчистване и облагородяване на площта около Карин дом.
Засаждат се първите цветя и дръвчета.

1998
2000

Стартира проект „Свободно време за родителите“. Чрез стимулираща
следобедна програма с игри, занятия, музика, рисуване, посещения
на забележителности, сладкарници, кино, музеи децата с физически
и умствени увреждания опознават родния си град Варна, общуват с
други деца и възрастни и се чувстват щастливи.

Започва да функционира Конферентният център на последния етаж
в сградата на Карин дом / зала за 80 души, тоалетни за хора със
специални нужди/, с лесен достъп от стълбището и асансьор за хора с
двигателни проблеми.
Карин дом организира конференция на тема „Ранна интервенция.
Партньорство с родителите.“ Участват над 130 терапевти, педагози,
психолози, лекари, социални работници, родители.

2001

Започват първите обучения по проект “Развитие на Карин дом като
“Център за обучения и ресурсен център”.
Карин дом става носител на голямата награда на Делегацията
на Европейската комисия в България „Направено в България с
подкрепата на Европа“ за най-добър проект в област „Социални
дейности и здравеопазване“.
Провежда се първото обучение на екипа по метода Монтесори, с
лектор Феодора Станчов.
Изпълнителен директор на Фондация Карин дом става Румяна
Хинова.
11 деца са интегрирани в масови детски градини, 9 – в масови
училища.

“

ЕКИПЪТ НА КАРИН ДОМ РАБОТИ АКТИВНО
СРЕЩУ КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА ТАКИВА
ДЕЦА КАТО „НЕОБУЧАЕМИ“ И ИЗПРАЩАНЕТО

“

КАРИН ДОМ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

1994

ИМ В ИНСТИТУЦИИ, СКРИТИ ОТ ОЧИТЕ НА
ОБЩЕСТВОТО.
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КАРИН ДОМ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

2003

Карин дом е удостоен с приз „Еко флаг“ за активно и значимо
участие в Програма „Екоучилища“ към Международната Фондация
за екологично образование.

2011

За първи път в България са проведени обучения на социални
асистенти от екипа на Карин дом.

2005

Закупен е микробус с хидравлична платформа, за да могат децата
с двигателни затруднения да се транспортират до и от Карин дом.

2012

149 студенти от България и чужбина посещават Карин дом с цел
запознаване с дейността на Центъра, курсови и дипломни работи,
стаж и учебна практика.

2013

Оборудвана е мултисензорна стая с възможности за
стимулация на всички сетива - зрение, слух, обоняние, вкус,
докосване и вестибуларен опит.

Въвежда се терапия на трамплин за деца с различни специални нужди.

2014

Въвежда се музикотератия, която се води от професионален
музикант, който работи с децата индивидуално и групово.
През 2008 Карин дом получи държавно финансиране за 20 от
посещаващите 148 деца.
Екипът на Карин дом проведе обучения на 127 специалисти,
помощен персонал и родители от цялата страна.

2010

Стартира програма Ранна интервенция за подкрепа на
семейства с деца с увреждания или риск от развиване на
такива, с цел превенция на изоставянето им в институции.

Стартира единствената в България Общинско делегирана дейност /
ОДД/ Център Ранна интервенция - партньорство между Община
Варна и Карин дом за предоставяне на социални услуги на деца със
специални нужди.
Карин дом организира Международна конференция по проблемите на
аутизма с участието на чуждестранни лектори.

Мариана Николова е новият изпълнителен директор на Фондация
Карин дом.

2008

В партньорство с Фондация за децата в риск по света се открива
Библиотека на играчките. 75 деца и техните семейства ползват
услугата през годината.

Карин дом получава награда „Проект на годината 2011“ на фондация
Лале за проектът „Ранна интервенция за предотвратяване
изоставянето на деца с увреждания“.

Разкрити са групи за деца с хиперактивност и аутизъм.

През Ноември в Карин дом се отбелязват 100 години Монтесори
училища по света. Повече от 60 гости и журналисти посещават
събитието.

Отваря врати Монтесори Клуб, който предлага целодневни
посещения за всички деца на възраст от 2 до 5 години.

С помощта на дарители и доброволци е изграден е Родителски клуб –
уютно място за срещи, където родителите да споделят и обменят идеи
и съвети.

Изградена е първата детска площадка в България за деца със
специални нужди.

2007

Разкрити са комуникативни групи за деца с говорни проблеми.

2015

Създадени са Комуникативни групи за деца с комплексни нужди.
Провежда се Втора международна конференция по проблемите на
аутизма.

Карин дом стартира въвеждащи и надграждащи обучения на 47
новоразкрити Центрове за ранна интервенция на уврежданията,
създадени от общините- бенефициенти по проект “Социално
включване“ на Министерство на труда и социалната политика.
Центровете са изградени като услуги в общността, които подкрепят
деца от 0 до 6 години с увреждания или проблеми в развитието и
техните семейства.
Разкрита е група за деца с медиирана от родителите интервенция.
Съвместният проект на Карин дом и SG Експресбанк „Подкрепи
семейство“ бе отличен с 1-во място в категорията за най-добро
партньорство между бизнес и НПО на десетите годишни награди
„Заедно“ на фондация „Работилница за граждански инициативи“.
Проведе се първият по рода си фестивал “Усмихни се Карин дом”.
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Първи в България
въведохме световно
признати програми и
терапии сред които:
Бобат терапия,
Монтесори метода
при работа с деца със
специални нужди,
терапия на трамплин,
TEACCH, сензомоторен
подход

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ЗАЕДНО
ЗА 20 ГОДИНИ
Заедно с вас - нашите дарители, партньори и приятели успяхме да:

1835
Подкрепим1835 деца и
техните семейства

Oбособим място за
Родителски клуб

Изградим първата
в България
специализирана детска
площадка за игра на деца
със специални нужди

Ремонтираме и
обзаведем 13
специализирани стаи за
терапията на децата

Oборудваме семинарна зала
за обучения и асансьор
към нея, позволяващ
достъп на хора с физически
затруднения

Направим Библиотека
на играчките

4457
обучени

Обучихме 4457
специалисти и
родители и 323
външни организации
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Въведем програма “Ранна
интервенция” за подпомагане
и превенция на изоставянето
на деца, които имат или могат
да развият увреждане

Проведем 4 конференции
на теми свързани с
проблеми, решения,
застъпничество за децата
със специални нужди
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Карин дом днес

СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРАН
ПОДХОД

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ И
ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
В терапевтичния център на Карин дом, детето със специални нужди се включва в подходяща
терапия и обучение. Родителите също участват в този процес чрез обучения, консултации,
ресурси и подкрепа от нашите специалисти.

В Карин дом се стремим да променим нагласите от експертен подход, фокусиран
върху детето и неговите проблеми към семейно-ориентиран подход с фокус върху
семейството и неговите силни страни и ресурси. Защото смятаме, че най-добрия
начин да се подкрепи едно дете е чрез неговите родители, които да са мотивирани и
подготвени да посрещнат нуждите му у дома и в ежедневието.
Родителите участват в терапията на децата си. Специалистите показват различни
дейности (игри, упражнения, занимания), а родителите се учат да ги прилагат и у дома с
детето.

Работим с деца с физически, умствени и множествени увреждания, с нарушения от аутистичния
спектър, с поведенчески проблеми, с обучителни затруднения.

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРЕН
ЕКИП И ЕКИПНА РАБОТА
Членовете на екипа са специалисти от различни сфери, които работят заедно с
децата и семействата в индивидуални и групови терапевтични сесии, пресичайки
традиционните граници на своята тясна специалност. Всеки един специалист участва
в общата работа със силните си страни-професионални умения и знания, които в
годините непрекъснато се надграждат. Работата в екип с децата и техните родители
ни гарантира по-голяма увереност и сигурност за успеха на поставените задачи и
целите на терапевтичната програма.
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ИЗТОЧНИЦИ НА
ФИНАНСИРАНЕ ЗА 2015
ДЕЙНОСТИТЕ НА ЦЕНТЪРА
ВКЛЮЧВАТ:
• психолого-педагогическа работа;
• езикова и речева терапия, използване на
методи за комуникация, като напр. PECS,
комуникатори, жестове;
• терапевтично-рехабилитационна
работа с деца с церебрална парализа,
множествени увреждания и други
неврологични състояния;
• терапия за деца с нарушения от
аутистичния спектър в структурирана и
визуализирана среда;
• педагогическа работа по система
Монтесори;
• програма за изграждане на ежедневни
умения;
• терапия на трамплин;
• плувна терапия;
• групи за тонус гимнастика;

• индивидуални и групови сесии в
мултисензорни среди;
• игрова терапия;
• арт и музикотерапия;
• подготовка за интегрирано/включващо
обучение и консултации в детски и
учебни заведения;
• интензивна терапия с изготвяне на
домашна програма за деца от страната;
• индивидуални консултации на родителите
с психолог/психотерапевт;
• социални консултации за семействата;
• родителски групи за взаимопомощ и
подкрепа;
• групи за деца с медиирана от родителите
интервенция;
• тематични информационни срещи с
родители.

„ … Казват, че Господ изпраща специалните деца само на специални родители.
Тогава - аз и съпругът ми сме много, много специални. Дъщеричката ни Катерина
има генна мутация… Тя е очарователна, забавна, обожава батко си, срамежлива,
внимателна, гальовна и обичлива. Катерина ме научи на толкова много неща.
Преобърна наопаки представите ми за живота. Научи ме да ценя най-дребните
неща- усмивка, прегръдка, думичка, крачка…
Благодарение на Катерина попаднахме в света на Карин дом. Там открихме
приятели за цял живот- истински хора с големи сърца. Подкрепата на екипа и
останалите майки, които срещнах там, е така ценна за мен! Отново ще замълча,
думите са излишни. Поклон!“
Ива, майка на Катерина
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Проекти

32%

Дарители
Стопанска дейност

46%

Община Варна

11%

Държавно-делегирана

5%
6%

дейност

БРОЙ ДЕЦА ПОЛЗВАЛИ УСЛУГИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 1996-2015
1996-2006

2007-2015

Брой деца и
семейства,
ползвали услуги
за периода

768

869

Брой включени деца
в общообразователни
детски градини и
училища

148

147
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ВСЯКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО
НА ДОБЪР СТАРТ В
ЖИВОТА!

ПРОГРАМА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Карин дом е инициатор и двигател за развитие на услугата „Ранна интервенция”, която досега е
дала шанс на стотици семейства да се почувстват по-уверени и подготвени при отглеждането
на своите деца.
Ранната интервенция е комплекс от професионални услуги за деца от 0 до 3 години с
изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и емоционални
затруднения. Това е мобилна услуга с превантивен характер. Услугата „Ранна интервенция“ на
Карин дом включва домашни посещения, както и посещения още на ниво родилен дом. Екипът
е мултидисциплинарен и включва: педиатър, рехабилитатор, специален педагог, социален
работник, логопед и психолог и консултант по кърмене.
Услугата подпомага родителите да бъдат подготвени при отглеждането на деца със специални
потребности и цели прекратяване изоставянето на деца в институции.

„ … Детето ни се привърза към всички от Карин дом, които работиха с него.
Детето ни ги обича! Игрите и времето, прекарано с тях са много полезни и
важни за Виктор! Така животът ни се изпълни отново с радост и усмивки по
лицата. Виждаме вече как детето ни бяга, смее се, опитва се да каже първите си
думи, играе и се старае във всичко. Можем само да се радваме и да благодарим на
специалистите от Ранна интервенция от Карин дом. Без тяхна помощ ние, като
млади родители нямаше да постигнем толкова бърз резултат… Радвам се, че
ги има и че станаха част от нашия живот най-вече в живота на нашето дете.
Желая им да са здрави и все така всеотдайни! Благодаря!“
Вергиния, майка на Виктор
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САМО ЗА 2015 ГОДИНА НА НАШИЯ ОПИТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
СЕ ДОВЕРИХА ПОВЕЧЕ ОТ 84 ОРГАНИЗАЦИИ, А В ОБУЧЕНИЯТА НИ
УЧАСТВАХА ПОВЕЧЕ ОТ 1625 ДУШИ.

постиженията от работата на Карин дом, както и международно признати методи на работа с
деца със специални нужди и техните семейства. Работим в интерес на българското общество
като осигуряваме възможност за повишаване квалификацията на специалистите в тази област,
за да може да се повиши качеството на предлаганите услуги и образование за децата със
специални нужди.
Обучителният екип на Карин дом се състои от професионалисти с практически опит в работата

“

Благодарим на лекторите Звезди и Андреас
за достъпното предаване на своя опит.
Сигурни сме, че има още какво да научим
от тях. Огромно благодарим!
Ще запомним обучението в Карин дом
с порцията позитивизъм, усмивки и
хубаво настроение, които ни заредиха за
бъдещата ни работа.

“

за професионално обучение. Чрез обученията, които предлагаме разпространяваме

Споделиха учители и директори на Помощните училища в
страната, след проведеното обучение в Карин дом

“

Обучението беше на високо
професионално ниво, с пряко представяне
на материала. Изясниха ми се много от
въпросите относно обособяването на
Монтесори средата, презентирането на
материалите, целите и задачите, които се
залагат и постигат.
Споделено след обучение на Феодора Станчов

“

Обучението беше изключително полезно за
работата ми като логопед и специален педагог. С
удоволствие бих участвала и в други обучения на
Карин дом!

“

Карин дом развива обучителна дейност от 2001, през 2009 се лицензира като Център

“

ОБУЧИТЕЛЕН И РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

Това беше най-полезното за практиката
ми обучение, на което съм ходил до сега…
и най-преобръщащо представите – до сега
сме изгубили много време“; „Изключителен
професионализъм, находчивост и
надминаващо всичките ми очаквания.
Възхищавам се на усмивките и екипността,
с които работите.

“

“

SOS Детски селища

Споделиха студенти от Московския социално-педагогически
институт

с деца със специални нужди, специалисти в областта на специалната педагогика, логопедия,
психология, кинезитерапия, ранна интервенция, социална работа, управление на социални
услуги. Предлагаме специализирани обучения, провеждани и от международно признати
специалисти. През 2016 година Карин дом стартира онлайн обучения, чрез които ще улесним
достъпа до информация и повишаване квалификацията на специалистите в тази сфера.

ДЕЙНОСТИ НА ОБУЧИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР:

ПРЕДИМСТВАТА НА НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

• Отворени обучения за специалисти;
• Обучения по заявка за организации в
цялата страна;
• Консултации и супервизии;
• Провеждане на семинари и
конференции;
• Адаптиране на обучителни програми,
съобразени с нуждите на обучаваните;
• Разработка на информационни
материали, помощна литература и
ресурси;
• Онлайн обучения – фокусираме се
върху промяната на нагласите от
експертен подход към семейноориентирана подкрепа.

• В обученията акцентираме на
практическите насоки – споделяме
нашия опит, успешните ни практики,
даваме препоръки и практически съвети
по конкретни казуси;
• Обучението е изцяло интерактивно;
• Предоставяме допълнителни материали
по темата на обучението;
• Издаваме сертификат за участие;
• Нашите онлайн обучения също са с
практична насоченост
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Карин дом през 2020г.

НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ
Дълбоко благодарни сме на всички дарители индивидуални и корпоративни, които ни повярваха
и подкрепиха каузата на Карин дом. С помощта на хората, компаниите и организациите, които
даряваха средства и материали, ние в Карин дом успявахме уверено да развиваме нашата
дейност. Всички вие, дарители и приятели имате огромна роля за изграждането на Карин дом като
национално утвърден център за услуги за деца със специални нужди. Вярваме, че ще продължим
да развиваме нашето партньорство в името на децата.

В „СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИН ДОМ 2015-2020Г.“ ОПРЕДЕЛИХМЕ
СЛЕДНИТЕ НАСОКИ НА НАШАТА БЪДЕЩА РАБОТА:

1

КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА
СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И
ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Благодарим Ви, че сте до нас!

Предоставяне на утвърдените за Карин
дом услуги и адаптиране на нови методи
и подходи на работа.

НАШИТЕ ДОБРОВОЛЦИ

Въвеждане на диагностика и
интегрирани медико-социални услуги.
Предлагане на интегрирано целодневно
обучение по Монтесори.

„Чувствам се добре, когато помагам на някого“…

2

ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ СОЦИАЛНАТА
ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА

Провеждане на информационни
кампании за промяна на нагласите.
„Родителски клуб“, съботно-неделни
инициативи за социална интеграция.
Привличане на различни обществени
групи за участие и подпомагане на
дейностите на Фондацията.

… споделя доброволец от Карин дом. В Карин дом те успяват да оползотворят част от свободно
си време, да намерят израз на вътрешната си потребност да се развиват като личности и
професионалисти и да вършат добрини.
Доброволците ни са много различни на възраст, образование и интереси. Идват от цял свят
- ученици, студенти или професионалисти. Някои от тях идват, за да се учат и трупат опит.
Други идват, за да споделят своя опит и знания и ни помагат при въвеждане на нови практики.
Приличат по грейналите от усмивки лица и желанието си да помагат. Помагат ни, когато
организираме събития, кампании и празници. С тяхна помощ поддържаме градината на Карин
дом красива и добре гледана. Вдъхновяваме се от техния ентусиазъм и енергия.

Брой доброволци
включени в
дейността на
Карин дом от
1996 до края на
2015 година.

Благодарение на усилията на много доброволци през 2015 година се случи
Фестивалът „Усмихни се Карин дом“ – първия по рода си във Варна.
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3

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПОЗИТИВЕН
ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ НА КАРИН ДОМ;
КАПАЦИТЕТ И МОТИВАЦИЯ НА ЕКИПА

4

ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ

Привличане на нови източници на
финансиране – проекти, донори,
дарители и развитие на стопанска
дейност, ПР.

Разширяване на партньорството с
университети и представители на
медицински, образователни и социални
услуги.

Предлагане на обучения за работа с
деца със специални нужди и техните
семейства.

Разработка на помагала, учебни
програми; обучения и семинари за
студенти и специалисти, работещи с
деца със специални нужди.

Обмен на опит и повишаване
квалификацията чрез участие
в национални и международни
конференции, семинари и обучения;
тиймбилдинг.

Участие в работни групи и организации
за подобряване на политиките за деца
със специални нужди.

Разширяване и модернизиране на
материалната база.
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ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ
ОБУЧИТЕЛЕН И РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР

www.karindom.org

„Проектът “Развитие на капацитета на Карин дом за организационна и финансова устойчивост” се
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Фондация „Карин дом“ и при никакви обстоятелства не може
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.“

www.ngogrants.bg

