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За проекта 
 
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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Основни дейности 
 
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. 
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.  
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Координатор 
 
Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) 
АРДНЗ има опит в изразяването и защитаването на интересите на децата и, чрез рехабилитация 
и интеграция, съдействане за повишаване на тяхното социално-икономическо и културно 
развитие и пълноправното им участие в живота на обществото. Асоциацията също така полага 
усилия в посока развитие на творческите заложби на децата с нарушено зрение и реализиране 
на същите, разширяване на техните знания и приобщаването им към ценностите и постиженията 
на науката, изкуствата и културата; осигуряване на специализирани средства и пособия на деца 
с нарушено зрение с цел облекчаване и подпомагане бита и обучението им. Асоциацията има 
опит в обединяване на членоветет си за реализиране на значими общи задачи, проекти и 
инициативи. Асоциацията е партньор по проект „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ – BG051PO001-4.1.07 
- на МОМН и по проект “Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с нарушено зрение“  
 

Новини, свързани с изпълнението на проекта от месеци юли и 
август 2018г.  
 
На 5 юли 2018г. в Национален пресклуб на БТА на бул. «Цариградско шосе» 49, гр. София се 
проведе пресконференция по повод стартирането на проекта по «Равни шансове», в която 
проектът бе представен от членове на екипа – Зорница Станева, Таня Ангелова, Милена 
Костадинова, Лазар Живанкин и Любомир Велков. 
Участие в пресконференцията взеха журналисти от БТА и БТА Пресклуб, БНР Хоризонт, Радио 
София, ТВ Европа. Целта на пресконференцията бе да се постигне информираност и публичност, 
както на самия проект, така и на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, с чиято 
финансова подкрепа се осъществява той. 
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През месеците юли и август вече тече проучване сред лица с нарушено зрение и техните 
семейства. Екипът изготви три въпросника – един за хората, полагащи грижи и работещи с и за 
хора с нарушено зрение, както и два за групата лица с нарушено зрение – такива, което все още 
са в сферата на образованието и възрастни, завършили своето образование.  

В случай, че попадате в някоя от изброените категории, и бихте желали да ни помогнете в 
проучването на потребностите, на които следва да отговори центърът, когато започне да 
функционира, моля свържете се с нас, за да ви изпратим въпросник или да организираме 
интервю по телефон или на живо.  


