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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 5 
АПРИЛ 2019г. 

 
 
 
 

ПРОЕКТ “РАВНИ ШАНСОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 
ИНТЕГРАЦИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА ХОРАТА С НАРУШЕНО 

ЗРЕНИЕ” 
 

Номер на договора BG05M9OP001‐2.011‐0002-C01 
 

https://ravni-shansove-ardnz.eu    
 

 

 

 

 

 

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 март и април 
2019г.  
 
На 26ти март 2019г. по покана на Deutsche Schule София, Зорница Станева организира 
информационна среща с ученици по темата „визуална информираност“.  
Децата имаха много въпроси и искаха наистина да разберат какво означава да си с нарушено 
зрение, как това се отразява на ежедневието и какви са някои от начините за компенсация и 
успешно развитие.  
Учениците от Deutsche Schule имаха възможност да се запознаят с Брайловата азбука и да 
изпробват очилата за симулация на различни зрителни нарушения, които им бяха любезно 
предоставени и които те ползваха с особена грижа и респект.  
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Едва 2 дни по-късно, на 28ми март 2019г. екипът по проекта реализира първото обучение по 
«визуална информираност» за експерти, работещи с деца със зрителни нарушения от Сливен, 
Стара Загора и Нова Загора.  
Обучението обхвана представяне на: 
-  различни зрителни нарушения,  
- инвентаризация на средата, в която учат и/или работят хората с нарушено зрение,  
- търсене на баланс между рискове и възможности  
- и обсъждане на погрешни концепции, битуващи сред обществото.  
 
Представени бяха и дейностите по проекта и услугите, които се предлагат от създадения 
център. 
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На следващия ден, група младежи, които участват в редовни мотивационни уъркшопи в София, 
се представи в Нова Загора пред публиката на театрален фестивал «Арлекин» с представление 
«П(р)огледни»! Пълната зала на театър Минко Балкански в гр. Нова Загора се «пръскаше по 
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шевовете» от публика, която по време на цялото представление на мръдна, не издаде звук, не 
смееше да диша почти и която с всички достъпни сетива възприе посланието на незрящите 
младежи на сцената.  
 

 
 
Тъй като според нас е изключително важно тази постановка да достигне до възможно най-
широк кръг от обществото, включихме младежите и в програмата на театрален фестивал 
„Славянска беседа“ и тяхното представяне е планирано за 11 май 2019г. Следете фейсбук 
страницата и сайта на проекта за новини относно точния час, в който ще играят. На 10 май 
2019г., т.е. ден по-рано, за настройка и актьорска подготовка, „П(р)огледни“ ще се играе и на 
сцената на читалище „Николай Хайтов“ от 19:00 ч.  
 
През месец април работата продължава все така енергично и вдъхновено, с още интервюта с 
работодатели – този път от БНР и Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети. 
Можете да се запознаете с тях на сайта на проекта – дейност 2, линк „Видео интервюта с 
работодатели“.  
Освен това, екипът по проекта организира и проведе и второ обучение по „визуална 
информираност“, този път във Варна – на 19 април 2019г. – в което се включиха преподаватели 
от СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“ и техни колеги от масови училища с интегрирани 
ученици с нарушено зрение. Програмата на обучението включи същите теми като обучението в 
Нова Загора и даде възможност на участниците да изпробват симулационните очила и да се 
опитат да се движат с тях в пространството или да попълнят формуляр с информация.  
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Следете страницата на проекта във фейсбук и официалния сайт, за да научите кога ще бъдат 
следващите обучения по „визуална информация“, както и къде предстои да ги проведем.  
Първото планирано е за края на юни месец по време на театрален фестивал „Талантино“ в 
Благоевград, където отново планираме представяне на „П(р)огледни“!  


