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ПРОЕКТ “РАВНИ ШАНСОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА ХОРАТА С НАРУШЕНО 
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За контакт и допълнителна информация: 
Председател на УС — Лазар Живанкин 

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  

 

https://ravni-shansove-ardnz.eu/
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Новини, свързани с изпълнението на проекта от февруари и 
март 2019г.  
 
През февруари и март 2019г. екипът по проекта реализира първото видео интервю с 
организаторите на международния София Филм Фест, което скоро ще намери своето място на 
сайта на проекта в под-страница на дейност 2.  
 
Освен това, благодарение на формирането на отдадена група театрални ентусиасти сред 
младежите, с които работим в центъра, екипът взе решение за създаване и поставяне на пиеса, 
включваща куриозни ситуации, в които попадат хора с нарушено зрение поради неразбиране 
или незнание от страна на зрящите, които общуват с тях. Пиесата премина през процес на 
оформяне и репетиции (14ти и 21ви февруари, 7ми и 14ти март 2019г.) и видя своето първо 
поставяне на сцена на 25ти март 2019г. в залата на читалище „Николай Хайтов“ в София. 
Какво се случи е трудно да се опише. Публиката се разчувства, бе дълбоко докосната и сред 
присъстващите се възцари едно разбиране и откровение, на което много рядко можем да 
станем свидетели в днешно време.  
 
Ще си позволим да цитираме коментара на Цвета Балийска-Соколова, който е много на място: 
„Сърцето ми прелива от радост. От 4 години със Зорница Станева работим с тези деца и 
вчера те разцъфнаха като пролетни цветя на сцената! Не само се справиха като истински 
артисти, но се надскочиха. А всички в публиката разбраха малко повече за света на 
незрящите и слепи хора. Скоро ще ви каним пак, незбравимо преживяване е! Благодаря на 
всички, които помагат в осъществяването и на всички, които дойдоха на премиерата!“ 
 
Тук по-долу виждате няколко снимки от последната репетиция – на 25ти март в самото 
читалище, точно преди премиерата, както и от самата премиера, която се случи от 19:00 ч. пред 
затаилата дъх публика.  
 

     



                                                                          
 

 
“Този документ  е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Асоциация на 
родителите на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

 

Проектът е финансиран от Европейски 
съюз и Европейски социален фонд по 

Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-

2020г., „Равни шансове“  
BG05M9OP001‐2.011 

    
 

   
 
 
Тази пиеса ще види сцена отново и отново, за да достигне до възможно най-широка 
аудитория. Следващото ѝ поставяне ще стане факт по време на осми ученически театрален 
фестивал "АРЛЕКИН" - Нова Загора 2019 г. на 29 март 2019 г. от 13:20ч. в театър „Минко 
Балкански” в гр. Нова Загора. 
 
За театралното преживяване в гр. Нова Загора и за първото обучение по „визуална 
информираност“ за обучители, експерти и педагози ще можете да прочетете в следващия 
бюлетин! 
 
 
 


