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Новини, свързани с изпълнението на проекта от ноември 2018г. 
до януари 2019г.  
 
В последните месеци на 2018г. екипът по проекта финализира проучването сред лица с 
нарушено зрение и техните семейства. Екипът използва 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, които все още са в сферата на образованието и възрастни, 
завършили своето образование. 
Резултатите от проучването са представени в изготвен анализ, който предстои да бъде качен на 
сайта на проекта – достъпен за ползване от всички заинтересовани лица, които биха се 
включили в дейности за подпомагане на хората с нарушено зрение и техните семейства по 
един или повече от многото възможни начини.  
  
Освен това екипът по проекта вече реализира и много видео визитки, които бяха включени към 
електронните представяния на хора с нарушено зрение – ученици и възрастни – качени към 
дейност 2 на сайта на проекта: https://ravni-shansove-ardnz.eu/  
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От януари 2019г. започнахме активно провеждане на мотивационни уъркшопи, които включват 
бивши и настоящи ученици от СУУНЗ „Луи Брайл“ в София.  
Първият такъв уъркшоп бе проведен на 10 януари 2019г. и имаше за цел да постави основите 
и да изясни на участниците какви са целите на събиранията – а именно подобряване на 
представянето, мотивация да излезем от кръга на комфорт, за да се учим, да сме полезни и 
активни, както и да постигнем възможно най-добрата реализация на нашите таланти и 
потенциал.  
Уъркшопът бе фасилитиран от Цвета Балийска, Зорница Станева и Таня Ангелова, а в него 
участваха 11 младежи с нарушено зрение.  
 

 
 
Вторият мотивационен уъркшоп за месеца бе проведен на 17 януари 2019г. и в него взеха 
участие 14 младежи с нарушено зрение – бивши и настоящи ученици в СУУНЗ „Луи Брайл“. 
Уъркшопът бе фасилитиран от Цвета Балийска, Зорница Станева и Таня Ангелова. На този 
уъркшоп младежите с нарушено зрение се запознават с нов човек. Нашият фасилитатор Цвета е 
поканила нейна близка приятелка, която присъстваше и на финалната конференция на проекта 
„Приложен театър”. Дамата се казва Мариета Стойнева. Като човек занимавал се с психодрама, 
тя може лесно да влиза в роли и да анализира ситуациите. Нейното присъствие помога на 
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нашите младежи както да се срещнат с нов и различен човек, така и да се научат да се отпускат 
в присъствието на непознати до момента хора и да създават стабилна връзка.  
 

 
 
Като първо упражнение за примерно запознанство на незрящ човек с зрящ Никола и Мариета 
импровизират, заставайки един срещу друг и ръкостискайки се се представят един на друг, 
като Никола казва, че е незрящ и би искал да придобие представа как изглежда тя. Затова пита 
какъв цвят са косата ѝ и дрехите й, каква материя са. След това Християн решава да опита да 
изиграе сценка, в която се запознава с Мариета и задава въпроси за нейния външен вид. Това 
упражнение е доста сложно за цялата група, защото се имат предвид няколко неща: да се 
създаде приемственост-всеки да приема другия такъв, какъвто е; да имат доблестта да 
споделят какъв е другия и да го изслушат. След като Хриси и нашата гостенка се представят 
един на друг, сценката продължава по следния начин: 
Хриси: Откъде идваш? 
Мариета: Идвам от метрото, а ти откъде идваш? 
Х: Аз идвам от университета. 
М: Би ли ми разказал за твоя проблем? 
Х: Загубих зрението си, след неуспешен опит да свалят очното ми налягане. Първо загубих 
зрението на едното ми око, после - на другото. Бях на осем години. 
М: А как се справяш с учението? 
Х: Уча в електронен вариант, имам говоряща програма, тя сканира информацията на екрана на 
смартфона или на компютъра и по този начин уча за изпитите.  
Този диалог е изключително полезен за трениране на социалните умения. Например Хриси 
сподели, че се свързва най-силно с някого, когато го докосне по врата и усеща аурата му, 
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въпреки че това не е общоприето при запознанство. Да докосваме някого по врата е 
необичайно, защото това е скрита и интимна зона на тялото. Човекът би могъл да се изплаши 
от подобно отношение, да се обиди или да подходи агресивно. Стъпвайки на обяснението на 
Хриси, Цвета подрежда участниците в две редици, един срещу друг. Всеки докосва врата на 
човека срещу него с идеята да получи информация, както за физиката му/ѝ, така и за 
емоционалното състояние. Разменят се, на ротационен принцип, така че всеки човек от едната 
редица да усети всеки от другата редица.  
 

       
 
Последният (трети) за месеца мотивационен уъркшоп проведен от екипа на центъра се случи 
на 24 януари 2019г. Участие в него вземат 13 младежи с нарушено зрение. Фасилитатори и този 
път са Цвета Балийска, Зорница Станева и Таня Ангелова. Цвета и Зорница този път са довели 
стажанти - Пламен Петков и Липинг Оерлеманс (Холандия), които да се запознаят с работата с 
младежите с нарушено зрение.  
Уъркшопът започва като всички участници сядат в кръг. Представят се като отговарят на 
въпросите: „Как се казвам?”, „На колко съм години?”, „С какво се занимавам?” , „Защо съм тук, 
на този уъркшоп?”. Тъй като повечето от участници са с нарушено зрение, разказват и колко 
виждат и откога са с увредено зрение. По време на тази среща групата обсъжда възможността 
за представяне на театрален фестивал в Нова Загора в края на месец март, който би бил 
отличен форум за пресъздаване на ситуации на дискриминация или неинформирано 
отношение спрямо незрящи.  
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