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Искаме да Ви запознаем с Ели Колева!

Ели е млада, очарователна и елегантна госпожица на 17 години. Говори три езика, 
рисува, ходи на танци и езда, а съвсем скоро издаде и своя първи роман „Императрица 
Елена”, за който казва, че е огледало на нейната същност мечтател-романтик. 
Когато Карин Дом отваря врати през юни 1996, тя е едно от първите деца, започнали да 
посещават Центъра. Тогава Ели е усмихнато, малко бебе на около годинка и половина, 
но все още не може да стъпва на крачетата си. Ели е родена с детска церебрална 
парализа, но с много упоритост за няколко години тя се научава да ходи сама с 
подкрепата на помощни средства. Това й помага да стане независима и уверена във 
възможностите си, каквато е днес!

Прочетете историята на Ели, написана от самата нея – кликнете     ТУК!  

http://karindom.org/bulgarian/rehabilitatsiya-i-integratsiya/uspeshni-istorii/uspeshnata-istoriya-na-eli-koleva/
http://karindom.org/bulgarian/kontakt/
http://karindom.org/bulgarian/pomognete-ni/
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/
http://karindom.org/bulgarian/za-karin-dom/


На 22 юни 2012г. Карин Дом навърши 16 години!

Ели Колева беше сред гостите на тържеството, което се проведе в двора на Карин 
Дом. Повече за това как протече празника можете да видите на нашия сайт -     ТУК  .

Годишно между 140 и 150 семейства използват услугите на центъра. Стремим се да 
стимулираме развитието на децата, да подкрепяме родителите и да допринасяме 
максимално за интеграцията на децата в обществото. До този момент 160 семейства са 
се включили впрограмата за Ранна интервенция, която Карин дом развива вече втора 
година - нашето желание е да осигурим подкрепа на децата със специални нужди в най-
ранна възраст, за да могат и те, също като Ели, да имат шанса да разгърнат напълно 
своя потенциал!

Щастливи сме, че имаме взъможността да помагаме на все повече и повече деца и да 
споделяме своя опит! Това нямаше да бъде възможно без екипа от специалисти, без 
лоялните приятели и доброволци, без подкрепящите, разбиращи дарители.

Присъединете се към нашия празник и ни подкрепете!

Вижте как можете да го направите на нашите страници с информация за частни 
дарители -     ТУК     и     корпоративни дарители -     ТУК!  

http://karindom.org/bulgarian/pomognete-ni/corporativni-darenia/
http://karindom.org/bulgarian/pomognete-ni/chastni-dariteli/
http://karindom.org/bulgarian/pomognete-ni/chastni-dariteli/
http://karindom.org/bulgarian/programa-ranna-intervencia/
http://karindom.org/bulgarian/novini-i-sabitiya/karin-dom-stana-na-16-godini/
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