
Номер на договора: BG05M9OP001-2.011-0002  

 

Обща стойност на проекта: 283 305.00 лв., от 

които 240 809.25 лв. европейско финансиране и 

42 495.75 лв. национално съфинансиране. 

  

Период на изпълнение: 01.05.2018г. - 

31.12.2020г. 

 

Обща цел: активно приобщаване, включително с 

оглед насърчаване на равните възможности и 

активното участие и по-добрата пригодност за 

заетост на хората с увредено зрение. 

 

Специфична цел 1: Предоставяне на услуги и 

подкрепа на деца и възрастни с увредено зрение 

с цел подобряване на тяхната социализация, 

стремеж към здравословен живот и активно 

участие във всички аспекти на живота на 

общността. 

 

Специфична цел 2: Предоставяне на услуги и 

подкрепа на лица с увредено зрение и членове 

на техните семейства за получаване на 

необходимите умения и възможност за търсене 

и започване на работа.  
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Проектът се изпълнява от: 

Адрес: бул. “Ломско шосе” 177 

гр. София 1229 

 

За контакти: 

Лазар Живанкин—Председател на УС 

ardnzbg@gmail.com / Тел. 0822 22668 

 

Любомир Велков—ръководител на 

центъра за предоставяне на услуги на 

лица и деца с увредено зрение и техните 

семейства 

lubovelkov@gmail.com / Тел. 0898 594116 

 

Зорница Станева—експерт 

zornitsastaneva@gmail.com 

Тел. 0889 306134 

www.eufunds.bg 

Процедура „Равни шансове” 
„Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020г.   



Дейност 4: Създаване на център за лица и деца с 

увредено зрение 

Целта на дейността е да създаде и стартира успешната 

работа на център за лица и деца с увредено зрение.  

Дейност 5: Иновативни социални услуги за хора с 

увредено зрение и техните семейства 

Целта на тази дейност е да предложи на хората с 

увредено зрение и техните семейства услуги, свързани 

най-вече с намирането на работа и приучаването към 

самостоятелност, до които трудно биха стигнали чрез 

други канали.  

Дейност 6: Подобряване достъпа до здравеопазване и 

промоция на здравето, вкл. чрез специализирани за 

различните зрителни увреждания и специфики събития 

и медийни кампании. 

Целта на тази дейност е да насочи вниманието на 

хората с увредено зрение и техните семейства към 

онези здравословни дейности и спортoве, които могат 

да бъдат практикувани с цел подобряване на общия 

тонус и здравния статус.  

Дейност 7: Местни социални дейности за социално 

включване 

Целта на тази дейност е да разшири социалните 

контакти на хората с увредено зрение, да обогати 

досега им с културни събития и по този начин да 

фасилитира тяхната същинска интеграция в 

обществото.  

Дейност 8: Дейност за информация и комуникация 

Цели на дейността: Да разпространи възможно най-

широко информация за програмата, проекта и 

неговите резултати. 

                           Сайт на проекта 

 

Дейност 1: Инициативи за информиране и представяне 

на възможностите на хората с увредено зрение и 

ролята им в обществото с цел осигуряване на равни 

възможности и социално включване 

Целта на тази дейност е да информира възможно най-

широк кръг от обществото за възможностите, уменията 

и ограниченията на хората с увредено зрение, за да 

подкрепи гарантирането на равни възможности за тях 

и успешно социално включване.  

Дейност 2: Създаване на модел за сътрудничество и 

партньорство на местно и регионално ниво между 

всички заинтересовани страни в процеса на социално 

включване на хората с увредено зрение, в това число и 

за деца и семейства в риск и утвърждаване на добри 

практики 

Целта на тази дейност е да обвърже в една добре 

структурирана и работеща мрежа всички 

заинтересовани страни в процеса на социално 

включване на хората с увредено зрение 

Дейност 3: Извършване на изследвания, проучвания, 

анализи за потребностите на лицата и децата с 

увредено зрение и техните семейства в национален и 

регионален аспект 

Това проучване ще бъде реализирано с помощта на 

ресурсните центрове в национален мащаб, не само в 

София и Варна, където са специализираните училища, 

както и с помощта на регионалните организации към 

Съюза на слепите. Целта ще бъде да бъдат обхванати 

възможно най-много представители на целевата група, 

а именно лица с увредено зрение и членовете на 

техните семейства. 

Дейности по проекта Проектът стъпва на разбирането, че хората с нарушено 

зрение се нуждаят от адекватна подкрепа, чиято цел не 

трябва да бъде да гарантира един социален минимум, 

а да създаде възможности за пълноценен и 

удовлетворяващ социален, професионален и културен 

живот.  

Посредством предвидените дейности, проектът ще 

бъде в помощ за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване на хората с 

нарушено зрение, като ще обхване както възрастни, 

така и деца и младежи с нарушено зрение, за да им 

даде шанс за промяна на нагласите и светогледа още 

в началото на техния житейски път и да ги подготви за 

уверен и самостоятелен път за развитие.  

Освен това проектът ще създаде възможности за 

родители и близки на децата и хората с нарушено 

зрение да насочат внимание към възможностите за 

своята лична професионална реализация и в крайна 

сметка ще работи и с широката общественост, за да 

променя нагласи и погрешни, вредни за хората с 

нарушено зрение, концепции.  

 

          www.ravni-shansove-ardnz.eu 


