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През 2018г. в период от юли до октомври проведохме три различни анкети сред възрастни 
с нарушено зрение, младежи (все още незавършили средното си образование) с нарушено 
зрение и възрастни, полагащи грижи за хора с нарушено зрение.  

Целта на въпросното проучване е да ориентира екипа на центъра за услуги по какъв начин 
бихме могли да сме най-полезни за потренциалните ни потребители.  

 

1. Резултати от интервютата на възрастни с нарушено зрение  
 

Първата група интервюирани, най-многобройна и категорично целева за проекта и за 
бъдещия център за услуги, включва 70 възрастни с нарушено зрение, от които 26 са мъже, 
44 – жени. 63 от тях са с български произход, 2ма с турски и 5ма с ромски произход.  

На въпроса дали българският език е майчин за тях 66 отговарят утвърдително, като 28 от 
тях говорят единствено български, а 38 говорят и други езици. За 3ма от интервюираните 
майчиният език не е български, а 1 е двуезичен.  
  
Допълнителни специални потребности/заболявания имат само 6ма от отговорилите. 
63-ма са с висше образование, a останалите със средно образование – никой не е посочил 
средно специално или основно образование. Групата анкетирани следователно са високо 
образовани хора.  

15 от анкетираните възрастни все още не са приключили с висшето си образование – 
продължават да посещават университет. Анкетата ни не включва въпрос дали 
продължават с магистърска или докторска степен.  

На въпроса  „Колко лесно се придвижвате до местата, които посещавате обичайно?“ 
отговорите са както следва: 
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Не са толкова много респондентите, които заявяват, че се придвижват без проблем (37 
души). По равен брой споделят, че срещат известни затруднения и че им е много трудно, 
но все пак се справят (по 15 души). 3ма не се движат сами.  
  
На въпроса дали използват материали (аудио, брайл, уголемен шрифт), предоставяни от 
външна организация 59 от респондентите посочват, че използват такива. По-конкретно 6 
души използват документи от библиотека за слепи, 38 са посочили като източник съюза на 
слепите в България, 2ма са посочили че ползват материали от ФРКБПГО, 11 – информация 
и файлове от читалище за слепи „Луи Брайл“, а 3ма казват, че използват ресурси от 
сайтовете на училищата за ученици с нарушено зрение в страната.  

11те, които заявяват, че не ползват материали от външни организации, са важни за 
обхващане и подпомагане да започнат да ползват ресурсите, които са налични по линия 
на гореизброените организации, както и всички нови, които се появяват.  

Благодарение на новите технологии, които са на разположение на хората с нарушено 
зрение, предпочитаният формат за четене от абсолютно всички анкетирани възрастни с 
нарушено зрение е електронният. 3ма посочват допълнително, че и много едър шрифт (≥ 
28 point)  също би им свършил работа, но броят им е пренебрежим, а и за тях също 
електронният формат е на първо място. Интересно за нас е, че никой не посочва 
материали на Брайл като предпочитана опция. Това говори за излизане на Брайловите 
документи от употреба сред хората с нарушено зрение, което като имаме предвид 
технологичните времена, в които живеем, е повече от естествено. Хората с нарушено 
зрение са част от съвременното технологично общество и са отворени за новостите, които 
им носят повече информация по по-бърз и достъпен начин.  
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Следващата група въпроси се занимава с индивида и неговото обкръжение – 
семейство и най-близки хора.  

На въпроса с кого живеят, малко под 50% заявяват, че живеят сами. Малка част от 
респондентите споменават, че живеят със семейството си – едва 7.  

 

На въпроса дали и в каква степен се чувстват подкрепяни, 23 заявяват, че се чувстват 
подкрепяни във всичко, 26 се чувстват подкрепяни частично, не във всичко, а доста голям 
брой – 21 души – споделят, че се чувстват сами, без никаква подкрепа. Важно е 
дейностите и услугите предлагани и насърчавани посредством центъра, който предстои 
да стартира своята дейност в началото на 2019г. да бъдат направени достояние на 
всички и особено много на онези, които имат чувството, че са сами и без подкрепа.  

30 от анкетираните се определят като сравнително независими. Останалите 40 споделят, 
че са частично зависими, но няма нито един, който да казва, че е изцяло зависим от чужда 
помощ и грижи. Само трима от сравнително независимите заявяват, че получават 
подкрепа в сфери, в които все пак им е необходима някаква подкрепа, докато всички 
останали (67) заявяват, че не получават достатъчно подкрепа за сферите, в които 
чувстват, че са зависими.  

На въпроса какво биха предпочели, за да се справят по-добре, 50%, което е сериозен дял, 
искат да бъдат обучени как да се справят сами в сферите, в които се чувстват зависими, а 
27 искат да получат подкрепа за въпросните дейности. Само 8 категорично не биха 
желали да бъдат обучавани.  
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Следващата група въпроси се занимава с технологии и ползване на компютри, а 
задачата ѝ е да установи доколко участниците в анкетата са подготвени за боравене 
с различни технологични средства, които осигуряват на хората с нарушено зрение 
широк набор от опции за самостоятелно справяне в ежедневието – както по 
отношение на социалните дейности, така и културните, професионалните, 
свързаност и мобилност.  

Всички анкетирани имат собствен компютър. 67 от запитаните заявяват, че имат 
Facebook, което означава, че този канал за разпространение на информация е отличен за 
тази аудитория. Twitter е категорично непопулярен сред анкетираните възрастни с 
нарушено зрение – никой от тях няма такъв профил. Един единствен споделя, че има 
профил в Instagram. Никой от анкетираните не споменава някаква друга важна за него/нея 
социална мрежа.  

На въпроса колко часа прекарват в чата или в комуникация с приятели чрез социални 
уебсайтове – т.е. във Facebook - по време на нормален работен ден, отговорите са както 
следва:  
Николко 3 – само тези, които нямат фейсбук 

По-малко от час 0 

1-3 часа 44 

4-6 часа 18 

7 или повече часа 5 

 
Това означава, че нашите възрастни респонденти прекарват повече време във фейсбук 
средно на ден – според статистиката фейсбук потребителите прекарват средно 20 минути 
на ден. За центъра за услуги ще бъде важно да поддържа редовно осъвременявана 
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обучени как да 
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в сферите; 35
Искат да получат 
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въпросните 

дейности; 27
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обучавани; 8
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фейсбук страницата си, както и всички потенциални клиенти да бъдат ангажирани с нея, за 
да получават информация за всички дейности и услуги.   

Когато ги запитахме как биха желали да извършват дейностите си 44 заявиха, че искат 
да се справят самостоятелно. 26 обаче споделят, че предпочитат да могат да разчитат на 
чужда помощ.  
 
8 споделят, че никога не са имали обучение по ориентиране и мобилност.  Интересно е, 
че осмината, които не са имали обучение по ориентиране и мобилност са категорични, 
че не искат да получат такова обучение. 
 

Друг интересн факт от отговорите, дадени на този въпрос, е че нито един от запитаните 
няма желание да участва в групово обучение по ориентиране и мобилност. Всички, 
които желаят да получат осъвременяващо обучение – 51 - биха желали то да бъде 
индивидуално. 19 не искат изобщо да бъдат обучавани.  

 

Следващата група въпроси се занимава със зрителното нарушение и подкрепата, 
която респондентите получават. Тази група въпроси също има за цел да ни ориентира 
в услугите и подкрепата, която да осигуряваме на нашите потребители.  

На въпроса дали биха могли да обяснят тяхното зрително нарушение на друг човек,  42 
отговарят утвърдително, но никой от тях не посочва конкретно какво би казал/а, 
въпреки че изрично помолихме за това.  
Като имаме предвид колко време и усилия ни отне да научим младежите, ангажирани в 
проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение“ да могат 
спокойно и уверено да обясняват своето зрително нарушение и статус – както проблемите, 
така и възможностите си – не се учудваме, че възрастните участници в настоящото 
проучване избягват да ни дадат обратна връзка в тази насока. Необходима е много работа, 
за да може човек уверено и точнода обясни нещо за себе си на останалите. И това важи с 
пълна сила за абсолютно всички, не само за хората с нарушено зрение. На всички нас е 
далеч по-лесно да говорим за другите, отколкото за самите себе си. Притесненията обаче 
водят единствено до двусмислия и до погрешни представи и концепции, които нямат 
нищо общо с реалността на дадено състояние и нечии способности.  

На следващия въпрос дали използват лупи (устройство за слабо зрение) за четене на 
шрифт 50 от респондентите казват, че изобщо не четат шрифт, а 20те, които използват 
лупи за четент на шрифт ги използват както следва: 
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Запитани дали използват други помощни средства за разчитане на шрифт и виждане на 
предмети 16 споменават, че използват бинокъл.  
 
59 от запитаните казват, че предпочитания формат при използване на персонален или 
преносим компютър е електронен. 11 споменават също така и едър шрифт, а 6 много-едър 
шрифт.   
 
Интересно е, че абсолютно никой от запитаните не използва електронни брайлови 
устройства (например Braille-lite или други малки и преносими устройства с клавиатури 
за Брайл. 
 
40 от потребителите на екранен четец (софтуер, който може да се използва за 
интерпретиране и четене на информация, която се показва на екрана на компютъра) 
предпочитат само електронен формат, а от 30те, които използват софтуер за четене на 
екрани – 9 ползват и електронен.   

Само 9 са потребителите на софтуер за увеличение на съдържанието на екрана на 
компютъра и според предпочитания формат 7 са за електронен, а двама за нормален до 
едър шрифт (размер 12-17).  
 
Запитахме участниците в проучването каква подкрепа получават в няколко различни 
сфери от техния живот и отговорите са както следва: 

- Домакинство - само 6 казват, че имат нужда от подкрепа в това направление. 
Останалите заявяват, че нямат необходимост, но 6 от тях споменават, че живеят с 
родителите си и майките им имат грижата за домакинството, т.е. справянето с този 
аспект от живота не е тяхна задача.  

От нормален до 
едър шрифт (12-

17 point); 6

Едър шрифт (18-
27 point); 5

Много едър 
шрифт (≥ 28 

point); 9
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- Грижа за себе си - 66 заявяват, че се справят относително самостоятелно. двама 
казват, че не се справят сами и двама че са напълно самостоятелни в грижата за 
себе си.   

- В професионално направление (кариерно подпомагане, подкрепа на работното 
място, допълнителни квалификации) – 68 заявяват, че не получават никаква 
подкрепа в това направление. Само двама споменават, че имат нужда от подкрепа.  

- За социализация (участие в клубове по интереси, обмени или друго) – 32ма 
споменават, че получават подкрепа за организирането на разходки, 5ма – за 
екскурзии.  

- Спорт и поддържане на тонуса – 6ма споменават, че получават подкрепа за 
посещаване фитнес, а 64 споменават, че получават подкрепа за посещаване на 
спортни клубове и упражняване на спорт. 

- Културен живот – 4ма споменават, че получават подкрепа за посещаване на музеи, 
21 споменават театри, 14 – концерти, 1 – опера, а 1 изрично заявява, че има нужда 
от подкрепа за по-добър културен живот, макар че не питаме това в този въпрос – 
очевидно нуждата е сериозна и неудовлетворена.  

 
На въпроса „Смятате ли, че подкрепата и помощта, които получавате във връзка с вашето 
зрително нарушение, биха могли да бъдат подобрени?“ 59 посочват, че подкрепата и 
помощта могат да бъдат подобрени, като един конкретизира, че помощта следва да бъде 
в посока поддържането на домакинството. 
 

 

Следващата група въпроси се занимава с локус на контрола1 или „теория за Аза”, 
защото има за цел да проследи какво е отношението на нашите респонденти към 
сполуките и несполуките в техния живот.  

 
На въпроса доколко са съгласни с твърдението „Ако някой не е успешен в живота, 
обикновено е по негова/нейна вина“ респондентите отговарят както следва: 
 

1 Локус на контрола е термин в психологията, който се свързва с убежденията на личността 
относно причините за добрите или лошите резултати в собствения живот като цяло или в 
конкретна сфера като здраве,образование или професия. Концепцията е развита от Джулиян Ротър 
през 1954 г. и от тогава става важен аспект в личностните изследвания. 
Склонността да се приписват резултати от действията на външни фактори се нарича "външен локус 
на контрола" (екстерналност). 
Склонността да се приписват резултати от действията на вътрешни фактори се нарича "вътрешен 
локус на контрола" (интерналност). Вътрешни фактори тук са свойствата на личността на индивида: 
неговите усилия, собствените положителни и отрицателни качества, наличието или отсъствието на 
необходими знания, умения и навици. 
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Това означава, че 64 от респондентите – 91% - считат, че човек сам носи отговорност за 
успехите и неуспехите в своя живот.   

Съвсем логично е съответно, че отново 64 заявяват, че не са съгласни, че това че се справят 
в живота, се дължи преди всичко на късмет – т.е. всичко дължат на самите себе си, на 
своите умения, усилия и способности. Останалите шестима, които смятат, че не всичко в 
живота се дължи на нас самите, а има и много външни фактори, които в голяма степен 
определят как ще се развият събитията в нашия живот и доколко ще бъде успешни или 
неуспешни. Въпросните шестима мислят, че справянето им в живота се дължи предимно 
на късмет.  

Следващият въпрос се отнасяше до това дали им е било трудно да получат подходяща 
работа. 7 отговориха, че нямат работен опит и не работят, но за всички останали – 63ма 
респонденти – намирането на подходяща работа е било трудно (за 57) и особено трудно 
(за шестима).  
 
63ма са категорично съгласни, че да се справят добре в училище/университета е било или 
все още е важно за тях. 7ма са съгласни със същото това твърдение. Няма никой, който да 
не е съгласен или да отрича значението на успешното образование. Интересно, че на 
следващия въпрос, който продължава темата за значението на образованието, 64 
заявяват, че не са съгласни, че образованието, което са получили им е помогнало да 
успеят по-нататък в живота, а 3ма са дори категорично несъгласни. С други думи, 
анкетираните смятат, че училището е важно, но не играе особена, ако не и никаква роля, 
за успеха в живота.  

Категорично 
съм 

съгласен/а; 
61

Съгласен/а 
съм; 3

Не съм 
съгласен/а; 

6
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Едва 3-ма се съгласиха, че образованието, което са получили им е помогнало да успеят по-
нататък в живота.  
Всички 70 човека са единодушни, че като хора с нарушено зрение, трябва да полагат 
повече усилия, за да се справят в живота.  
Сериозна е увереността на запитаните в това, че до голяма степен могат да определят 
какво ще се случи в живота им. 66 от респондентите казват, че са съгласни с това, т.е. 
смятат, че са наясно какво ги очаква. Едва четирима се колебаят и не са сигурни в своето 
бъдеще.   

Доста голям брой респонденти – 63-ма - са категорично съгласни, че ако работят усърдно 
по нещо, обикновено се справят. 3-ма са съгласни с това твърдение. Едва 5 от 
отговорилите не са на мнение, че полагането на усилия води до успех.  
 
На един интересен въпрос, а именно доколко са съгласни с твърдението, че „Хората 
имат определен капацитет интелигентност и не могат да направят много, за да го 
променят“ доста голям брой от отговорилите – 57 – заявяват, че до голяма степен не са 
съгласни, а още 5 не са съгласни, т.е. 62 от респондентите смятат, че човек може да се 
развива и да повишава своята интелигентност и интелектуални способности, което 
говори чудесно за нашата аудитория и логично се връзва с нежеланието на една малка 
част от анкетираните да бъдат обучавани – 8 – колкото са и отговорилите, че са съгласни 
с ограниченията на личната интелигентност и умствени способности.  
 
Голяма част от респондентите са категорично несъгласни с твърдението, че „Зрителното 
нарушение не влияе на способността ми да уча нови неща“:   
 

 

9%
6%

4%

81%

Категорично съм 
съгласен/а - 6

Съгласен/а съм - 4

Не съм съгласен/а - 3

До голяма степен не съм 
съгласен/а - 57
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Това означава, че от наша страна се изисква да им осигуряваме помощ и подкрепа, защото 
повечето – 85% - разглеждат зрителното нарушение като пречка пред ученето на нови 
неща, от което всички имат голяма необходимост.  
 
 
Следващата група въпроси се занимават с „Планове за бъдещето, работа и кариера“, 
защото иска да проследи как целеполагат и колко са смели в плановете и желанията 
си нашите респонденти.  

Първият въпрос „Имате ли нужда от някакви курсове за да осъществите дадена дейност“ 
– изброените бяха кандидатстване в университет, кандидатстване за определена позиция, 
изкарване на курс за определена позиция или да осъществите нещо друго - получи 
следните положителни отговори, които са повече от 70, защото респондентите ни 
посочват повече от една потребност: 

 

 

Запитани как смятат, че ще се издържат ако решат да продължат своето образование, 59 
смятат, че ще работят на половин работен ден, а 44 още предвиждат финансово 
подпомагане за образование.  
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Запитани дали работят, 24 казват, че в момента не работят, 42 работят на пълен работен 
ден, а 4 – на непълен работен ден. Това означава, че нашата аудитория, която е 
откликнала на молбата ни за участие в проучването – включва голям брой активни, 
работещи хора с нарушено зрение. Нито един от запитаните обаче не споменава, че 
настоящата или последната му/ѝ работа или професия е мечтаната. Т.е. всички без 
изключения не са напълно удовлетворени от настоящия си професионален път.  
По отношение на натовареността в работата, 42та работещи на пълен работен ден 
заявяват, че се справят лесно и биха желали да получат допълнителна натовареност, а 28 
споделят, че не са сигурни и не знаят как да отговорят на този въпрос.  

От 24-та, които са посочили, че не работят, 3ма биха искали да работят като масажисти, 
2ма биха работили като социални работници, 2ма като преводачи от английски, 6ма биха 
работили нещо свързано с музика (например DJ) и останалите не са сигурни.  

Направи ни впечатление, че никой от нашите възрастни респонденти не е имал интервю 
с кариерен консултант, съответно тази възможност не е изиграла никаква роля за 
планирането на тяхното бъдеще. Все пак голяма част от респондентите са имали досег до 
изказванията на кариерни консултанти и същите са се оказали полезни за планиране на 
бъдещето на 52ма от тях. 1 е категоричен, че полезност за него не е имало, а 17 изобщо не 
са имали досег до изказванията на такива експерти.  
Интересно се оказа за нас мнението на респодентите по отношение на листовките за 
кариера. Според абсолютно всички въпросните са били напълно безполезни за планиране 
на тяхното бъдеще. Не толкова категорични са респондентите по отношение на 
посещаването на кариерни форуми – 56 споменават, че същите все пак са имали някаква 
полезност при планиране на тяхното бъдеще, докато 14 казват, че изобщо не са ходили на 
такива.  
До голяма степен това отдаваме на появата на едни нови потребности и тенденции в 
бързо променящата се професионална картина в нашето съвремие, а именно 
необходимостта по-скоро да се съсредоточаваме върху проблеми и сфери, в които искаме 
да сме активни и в които искаме да внасяме подобрения, отколкото към фиксирани 
професии. Днес професиите се появяват и изчезват с незапомнени темпове и тази 
тенденция единствено ще се запазва, поради което е изключително важно съвременната 
работна сила да бъде гъвкава и адаптируема към новата реалност.  
Това, което предлагаме да внесем чрез центъра за услуги е проблемно ориентиране – 
сфера, в която човек би желал да бъде активен и проблеми, от решаването на които 
живо се интересува – и от там нататък насочване към съществуващи възможности, 
отново с уговорката, че ситуацията не е фиксирана и може да се промени още на 
следващия ден.  
 

След като разбрахме, че кариерните консултанти по-скоро са останали извън досега и 
сферата на интерес на нашите респонденти, решихме да ги запитаме за техните контакти с 
преподавателите, с които са се срещали в рамките на своето средно и висше образование. 
Попитахме ги дали са имали интервюта с преподаватели и дали същите са били полезни 
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при планирането на тяхното бъдеще и 66 отговориха, че официални интервюта за 
ориентиране изобщо не са имали, но онези, които са имали такива – четирима – ги смятат 
за много полезни.  
От друга страна, неформални разговори с преподаватели са имали всички и отново 
всички считат тези неформални разговори за изключително полезни при 
целеполагането и планирането на бъдещето. Това ни навежда на мисълта, че 
неформални дейности с уъркшоп фасилитатори и мотиватори ще бъдат изключително 
полезни и ефективни, защото същите позволяват на индивида да търси и намира себе си в 
една сигурна, споделяща среда, в която не съществува една единствена страна, която 
винаги е права и знае всичко, а до истината се стига чрез взаимна работа и плавно, 
неусетно израстване – като личност и като част от група.  

Нашите респонденти не са особено убедени колко полезно е било за тях да се вслушват 
в съветите и мненията на други хора – 66 смятат, че насоките на други хора са били 
полезни само отчасти. Четирима са категорични, че подобни насоки не са полезни 
изобщо. Това отново говори за необходимостта индивидът да достига до своите истини 
сам, без ясно очертано и тенденциозно външно влияние и въздействие.  
Подобно е мнението на респондентите и за значението на техните приятели за 
планирането на тяхното бъдеще – всички се единодушни, че приятелите са полезни само 
отчасти. 

Съвсем идентична е ситуацията и по отношение на ресурсните учители и/или 
специалните педагози по отношение на планирането на бъдещето на нашите 
респонденти – съвсем всички казват, че работата с тях е била полезна само отчасти.  

Родителите и другите членове на семейството са били важни за планирането на бъдещето 
на всички възрастни участници с нарушено зрение в анкетата, но отново само отчасти.  

Работният опит, който респондентите са натрупали, като имаме предвид, че според 
никой от тях упражняваната професия не е желаната, е полезен отчасти за 67 от тях, а 
3ма нямат мнение, не са сигурни.  
Доволни звучат респондентите от стажовете, които са изкарали, защото повечето – 61 – 
заявяват, че натрупаният там опит е бил добър, а според 8 – той е бил напълно достатъчен. 
Няма участник в анкетата, който да е изразил неудовлетворение от стаж, който е изкарал.  

Впечатлява обратната връзка на въпроса „Занимавате ли се с доброволческа работа (за 
която не ви се заплаща)?“: 
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51 от анкетираните заявяват, че са се занимавали с доброволческа работа – 73% - срещу 
средно 7-8% участие в доброволчески дейности от страна на обществото като цяло. 
Разликата е огромна. Големия брой респонденти, участващи в доброволни дейности 
свързваме с потребността да сме полезни и активни, да чувстваме, че имаме принос и че 
сме значими за подобряване на нечий живот, здраве, положение. Недостатъчната 
служебна ангажираност на хората с нарушено зрение също е фактор за тяхната повишена 
доброволческа активност. Във всеки случай тази нагласа, готовност и светоглед, който 
нашите респонденти имат, следва да се насърчава, подкрепя и подхранва с всякакви 
средства. Техният пример трябва да бъде направен достояние на широката общественост, 
която е нужно да започне по-активно да „дарява“ време и усилия в името на различни, 
нелични каузи.  
Само 16 от отговорилите възрастни с нарушено зрение не биха желали да се занимават с 
доброволческа работа, което означава, че в групата анкетирани има огромна енергия и 
потенциал за обществена полезност.   

Що се отнася до социализацията на работното място и кръга от приятели там, 16 са 
категорични, че нямат такъв.  
Освен това всичките 70 смятат, че нивото им на социализация до момента е средно, т.е. 
биха могли да срещат и да общуват с повече хора, което трябва да бъде задача за новия 
център за услуги.  
 

Запитани как оценяват своите социални умения в конкретни различни направления 
нашите респонденти са единодушни, че всички отлично осъзнават значението на 
общуването като основа на ефективните взаимоотношения; почти всички (68) оценяват 
като отлични своите умения в приемането и осъзнаването на чувствата на другите – едва 
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по един отговарят с „добре“ и „средно“;  що се отнася до осъзнаването на влиянието на 
предразсъдъците и способността на тази основа да се избира алтернатива на собственото 
поведение отново голяма е групата на онези, които си дават отлична оценка (62), само 
двама се оценяват с „добре“, а шест със „средно“; друг въпрос, на който респондентите 
отново се оценяват предимно „отлично“ (65) се отнася до избягването на агресия при 
разрешаване на конфликти (двама се оценяват с „добри“ умения, а трима със „средни“); 
що се отнася до изграждането на умения за използване на собствените ресурси и на 
ресурсите на социалната среда всички единодушно оценяват своите като „добри“; високи 
оценки си поставят респондентите и по отношение на проявата на отговорност по 
отношение на другите и по отношение на себе си – 60 смятат, че се справят отлично, а 7 – 
добре. Едва трима отговарят на този въпрос със „средно“.  

За постигането на тези социални умения най-вече са повлияли съвместните дейности със 
зрящи (62-ма). Интересно, че нито един респондент не е посочил дейностите в училище 
като фактор, което означава, че тази сфера остава напълно неизползвана.  

 

Социалните умения са постигнати благодарение на: 

 

Що се отнася до степента, в която нашите респонденти се интересуват от различните 
форми на изкуства, това което установихме е, че най-сериозен интерес има към театър 
(всички оценяват интереса си като висок), на следващо място са литературата и 
класическата музика, съответно с 53-ма и 50-ма даващи като отговор „висока степен на 
интерес“. В най-ниска степен респондентите се интересуват от цирк (69 оценяват интереса 
си като нисък), изящни изкуства (67 дават отговор ниска степен на интерес, което е 
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Извънкласни дейности - 3

Участие в клубове по интереси - 5

Други дейности – тренинзи и обучения със зрящи – 62
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изключително показателно колко малко се прави в посока на превръщане на 
изобразителното изкуство в достъпно за хората с нарушено зрение и колко ограничен е 
достъпът на хората с нарушено зрение до възможността да се запознават със скулптурата) 
и балет (60 посочват, че интересът им е нисък). Съвременната музика е средно интересна 
за повечето участници в анкетата (53-ма).   

Никой от запитаните не оценява степента, в която удовлетворява интересите си в 
културно направление като висока. 60 души дават средна оценка, а 10 дори ниска.  

Запитани колко често спортуват 28 от респондентите заявяват, че в момента не 
спортуват изобщо, а 42-ма, че спортуват всеки ден. Най-популярен сред спортовете е 
шоудаун (44 упражняват или са упражнявали този спорт), на следващо място идва играта 
шах (41 го упражняват или са го упражнявали), следва табла (7 упражняващи), голбал 
(4ма), лека атлетика (трима), фитнес (трима). Деветима са посочили, че не са упражнявали 
никакви спортове. Това вероятно се дължи на непривлекателността на съществуващите 
възможности, а за трима – на факта, че изобщо не са наясно с възможностите за 
упражняване на спортове за хора с нарушено зрение.  

 

Изводи по отношение на дейностите и услугите, които следва да предлага или към 
които следва да насочва новият център:  

Предлагане на ресурси и полезна информация по по-атрактивен и интересен начин и 
довеждане на въпросната информация до потенциалните ползватели, така че на тях да им 
е по-лесно да я откриват и ползват.  

Промоция на дейностите и услугите, които центърът ще предлага, е широка, така че те да 
станат достояние на максимално широк кръг потенциални потребители и особено онези, 
които имат чувството, че са сами и без подкрепа.  

Откриване и насочване към специализирани обучения, чрез които възрастните с нарушено 
зрение да се научат да се справят по-добре с различни сфери от живота. Осигуряване на 
необходимата подкрепа за включване в подобни обучения.  

Използване на електронни канали за комуникация, защото всички респонденти разполагат 
с персонален компютър и почти всички с Facebook. Опции за комуникация по телефон и по 
пощата също трябва да са налични за онези възрастни с нарушено зрение, които са 
останали извън настоящото проучване и които не ползват собствен компютър.  

Осигуряване на помощ на онези, които се нуждаят от такава, за да се справят с 
ежедневните си задачи.  
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Предлагане на възможности за индивидуално обучение по ориентиране и мобилност – 
включване на такъв експерт в екипа на центъра.  
 
Включване в уъркшопи за развиване на увереност и получаване на мотивация за по-
открито общуване и обясняване на зрителното нарушение. 
  
Избягване на масовото предлагане на услуги, изискващи използване на електронни 
брайлови устройства.  
 
Създаване на възможности за поемане на отговорност и работа върху самия себе си. 
Насърчаване и мотивация на личностното развитие и израстване.  

Осигуряване на информация за различни курсове – необходими за продължаване на 
висше образование, кандидатстване за дадена позиция или подобряване на уменията, 
необходими за изпълняване на задълженията, свързани с конкретна позиция, изучаване 
на чужди езици и най-вече английски, както и много други (ароматерапия, масажи, 
реторика и други).  
 
Търсене и предлагане на сайта на проекта и от експертите в центъра на възможности за 
заетост – свободни позиции за масажисти, преводачи, социални работници и други.  

Осигуряване на възможности за проблемно ориентиране – откриване посредством 
дискусия относно сферите, в които човек би желал да бъде активен и проблемите, от 
решаването на които живо се интересува – и от там нататък насочване към съществуващи 
възможности.  

Организиране на неформални дейности по мотивация и себеразвитие и себепознание.   

Работа с ресурсни учители и специални педагози по отношение на участието им в 
планирането на бъдещето на хората с нарушено зрение в посока на по-скоро неформално 
въздействие и осигуряване на подкрепа.  

Осигуряване на мотивация за намиране на мечтаната работа или създаване на мечтаната 
работа.  

Подобряване на възможностите за социализация на работното място, включително чрез 
включване в различни форми на изкуства.  

Осигуряване на повече възможности за съвместно спортуване със зрящи, защото то е 
много ефективно за успешната социализация.  

Предлагане на повече спортни опции за онези, които не се интересуват от най-широко 
разпространените такива.  

Номер на договора: BG05M9OP001-2.011-0002-C01 
 



2. Резултати от интервютата на учащи младежи с нарушено зрение  
 

Въпреки, че групата възрастни с нарушено зрение, които анкетирахме, е значителна, по-
голяма от очакваното, за да си изясним дали и какви са основните разлики между 
възрастните и младежите с нарушено зрение, които все още не са приключили със 
средното си образование, решихме да анкетираме и 11 ученици от Специално училище за 
ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ София - 9 момичета и 2 момчета. 9 от тях са с 
български произход, двама - с българско-турски произход.  

3-ма от тях споделиха, че владеят освен българския и други чужди езици, а един е 
двуезичен.   

Само 3-ма посочват, че са с допълнителни потребости. Като се има предвид, че повечето 
ученици в двете СУУНЗ в България (София и Варна) са с множество увреждания (едва 
около 10% са само със зрително нарушение), може да се каже, че нашата група от 
софийското училище за ученици с нарушено зрение е представителна за онези без 
допълнителни потребности.  

Обхванатите младежи споделиха, че по-скоро не използват материали предоставяни от 
външна организация (библиотека, фонотека, читалище, друга организация) – само 2-ма 
казват, че ползват външни материали.  

 

Предпочитан формат за четене: 

 

Много едър 
шрифт (≥ 28 
point) - 2-ма 
отговорили

14%

Брайл - 5-ма 
отговорили

36%

Електронен - 7 
отговорили

50%
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Част от запитаните са отговорили на въпроса за предпочитания формат за четене с повече 
от 1 възможен отговор, затова сборът е повече от 11. Интересно и съвсем логично е, че 
близостта с Брайловата печатница на училището прави Брайловите материали съвсем 
достъпни и напълно възможни като източник на информация за младежите с нарушено 
зрение. Никой от възрастните не посочва Брайл като предпочитан формат за четене.  

10 са доволни от училищния транспорт, само един не е съвсем сигурен. 

 

Следващата група въпроси „Вие и вашето семейство“ се занимава с индивида и 
неговото обкръжение 

Повечето респонденти отговарят, че домакинството им се състои от двама родители – 9. 
Само 2-ма отговарят, че живеят с един родител. 
10 твърдят, че родителите им почти винаги се интересуват как се справят в училище. Само 
един човек не се чувства подкрепян в нищо, което прави. Същото е положението с 
посещаването на родителски срещи – един твърди, че почти никога родителите не 
посещават родителски срещи.  Същият респондент не се чувства подкрепян в нещата, 
които прави. Останалите се чувстват подкрепяни изцяло (6) или частично (4).  

Ето какви оценки дават младежите на своята независимост в следните направления: 
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Най-независими се чувстват в грижата за себе си, в спортните дейности и в социалните 
контакти. Най-зависими са те в придвижването до местата, които посещават. 8 заявяват, че 
се чувстват подкрепяни в сферите, в които са зависими, а 3-ма не са сигурни дали 
подкрепата, която получават, е адекватна.  

За областите, в които младежите се чувстват зависими те по-скоро предпочитат да бъдат 
обучени как да се справят сами (6) или да им се осигури подкрепа (2). 3-ма не са наясно 
коя от двете опции би била по-подходяща за тях.  

 

Следващата група въпроси „Компютри и използване на Интернет“ има за цел да ни 
даде информация за начините, по които би трябвало да влизаме в контакт с 
младежите с нарушено зрение, които ще ползват услугите на центъра.  

10 от запитаните разполагат с компютър – 8 собствен, 2-ма го споделят с други хора. Това 
прави електронната комуникация най-добър вариант за нас. Положението с присъствието 
и прекарваното в социални мрежи време е аналогично на това на възрастните с нарушено 
зрение с тази разлика, че младежите са активни и в Instragram и Twitter, които изобщо не 
присъстват в дневния ред на възрастните. Младежите, които не разполагат с личен 
компютър са онези, които нямат Facebook или каквито и да били други профили. Това 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Домакинстване (пране, готвене, чистене)

Грижа за себе си

Придвижване до местата, които посещавам 

Учене

Спортни дейности

Социални контакти – организирам и се включвам 
в събирания

Посещения на културни събития – организирам 
посещения и посещавам културни събития

3

9

1

5

7

7

2

4

2

4

4

2

4
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6
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3

Независим съм Донякъде съм зависим Изцяло съм зависим
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означава, че при младежите, наличието на собствен компютър означава и наличие на 
Facebook профил, което е ясен сигнал за канала, който следва да използваме за 
комуникация.  
Може би притеснени от училищните си задължения, младежите не признават да 
прекарват прекалено много време във facebook, макар че все пак 1 казва, че прекарва 
дори повече от 7 часа в мрежата, а 4-ма – под 3 часа.  

Запитани как биха желали да извършват дейностите си, 10 отговарят, че предпочитат да 
са самостоятелни. Дейностите, за изпълнението на които не се нуждаят от чужда помощ, 
предпочитат да извършват в електронен формат – 8 от отговорилите. И все пак тук има 4 
отговора за полза на Брайл. Само по едно потвърждение са получили отговори „едър 
шрифт“ и „много едър шрифт“.  

Идентично с възрастните и младежите предпочитат да се обучават индивидуално по 
ориентиране и мобилност – 10 отговарят утвърдително. Само един не е сигурен. Няма 
нито един отговор посочващ груповото обучение като опция.  

 

Групата въпроси „Вашето зрително нарушение и подкрепата, която получавате в 
училище/университета“ има за цел да ни даде информация за това как нарушеното 
зрение влияе на този аспект от живота на младежите.  

Запитани дали биха могли да обяснят своето  зрително нарушение на някой друг 9 
отговарят утвърдително и само 2-ма смятат, че би им било трудно. Подобно на 
възрастните и тук обаче не получаваме никакво конкретно описание. Положението със 
сигурност е по-добро обаче, защото част от респондентите са участници в театралните 
уъркшопи по проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено 
зрение“, който в голяма степен помогна за преодоляване на притеснението и за добиване 
на увереност в изразяването и споделянето.  
 
Сред младите респонденти лупите не са популярни. Само 2-ма казват, че използват 
такива. Единствено 1 посочва, че не чете никакъв шрифт. Тези, които ползват лупи 
споделят, че ги ползват за четене на едър шрифт (18-27 Points) и от нормален до едър 
шрифт (12-17 Points).  
Никой от отговорилите не използва други помощни средства за разчитане на шрифт и 
разглеждане на предмети от разстояние. 

Близостта с Брайловата печатница в училището и приучаването към свързани с Брайл 
навици, обуславя 4 положителни отговора за използване на електронни брайлови 
устройства (например Braille-lite или други малки и преносими устройства с клавиатури за 
Брайл). По същия начин и по същата логика 10 от респондентите казват, че ползват 
Брайлова машина Перкинс? (Брайл на Перкинс е машина, която може да се използва за 
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писане на Брайл и работи по подобен на пишеща машина начин). Абсолютно всички 
ползват софтуер за четене на екрани, но едва 3-ма ползват софтуер за увеличение 
(позволява увеличаване на съдържанието на екрана на компютъра). Предпочитаният 
формат при ползване на персонален или преносим компютър е електронния – 8 
положителни отговора.  

Що се отнася до обученията по ориентиране и мобилност, 10 вече са имали такова. Само 
една нова ученичка все още не е преминала такова.  
 

Всички имат нужда от помощ в домакинството, като гладене и готвене, също така имат 
нужда от асистенция при придвижването в непозната среда, като един дори споменава, че 
изрично има нужда от помощ за придвижване, но не получава такава.  

 

Ето и отговорите на въпроса „Каква подкрепа получавате в следните направления?“ 
 

 

Впечатление прави липсата на достатъчно подкрепа за дейностите, които най-добре биха 
подпомогнали младежите в тяхната социална интеграция – спортни дейности, дейности за 
социализация, дейности, свързани с културния живот. Липсата на подкрепа за полагането 
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на грижи за себе си, свързваме с постигната самостоятелност от страна на включилите се в 
анкетата младежи с нарушено зрение.  

По отношение на подкрепата предоставяна в училището – 10 от младежите смятат, че 
получават такава, а само 1 не е сигурен в каква степен.  

 

Следващата група въпроси се занимава с локус на контрол или „теория за Аза” и има за 
задача да ни покаже, доколко младежите смятат, че личните постижения се базират 
на опит и умения, а не на външни фактори и доколко човек може да се развива. 

 

На въпроса доколко са съгласни, че ако някой не е успешен в живота, обикновено това е 
по негова/нейна вина, 7 отговарят, че са съгласни и само 2-ма заемат противоположна 
позиция, което означава, че повечето вече вярват в личната отговорност и в това, че всеки 
сам чертае пътя си.  

 
4-ма смятат, че дори да се справят добре в училище, ще им е трудно да получат 
подходяща работа и въпреки това, според 8 от младежите, за да имат шанс за успех 
усърдната работа в училище/университета ще играе важна роля за евентуалния им бъдещ 
успех. Всички анкетирани мислят, че хора като тях трябва да полагат повече усилия за да 
успявят в живота и че справяйки се добре в училище, ще им помогне по-нататък в живота.  

Младостта отнема увереността им по отношение на това, което очакват, че се случи в 
живота им – едва 1 казва, че знае какво го очаква, 7 убедено смятат, че не знаят.  
 

Вярата, че животът зависи от нас самите в много голяма степен, определя и отговорите на 
въпрос „Мислите ли, че фактът че се справяте в живота, се дължи преди всичко на късмет“ 
– само двама са съгласни с това твърдение. 6 категорично не са.   

9 от запитаните отговарят утвърдително, че ако работят усърдно по нещо, то обикновено 
им се получава.  
 

Трудно им е обаче да повярват във възможностите за промяна на статуквото и 
„надскачане“ на себе си – на твърдението „Хората имат определен капацитет 
интелигентност и не могат да направят много, за да го променят“ 9 от 11 отговарят, че в 
различна степен са съгласни с това. 

4-ма мислят, че зрителното нарушение влияе на способността им да учат нови неща.  
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Групата въпроси „Планове за бъдещето“ има за цел да ни ориентира какво планират 
за себе си младите хора с нарушено зрение 

Ето какви отговори дават те на въпроса „Когато решавате къде да продължите своето 
образование, кое от следните правите?“ 

 
 

На въпроса дали се нуждаят от някакви курсове, едва 3-ма споделят, че имат нужда от 
курс, за да кандидатстват в университет (двама) или за определена позиция (един). 
Останалите не знаят.  

Продължаването на образованието в голяма степен би зависило от родителите – според 
седмина. Едва четирима допускат, че биха могли да работят на половин работен ден.  
 
8 искат да учат в университет и 7 от тях дори вече са наясно в каква специалност биха 
желали да получат своята степен и квалификация. 2-ма не са съвсем наясно. Само 1 е 
категоричен, че не иска да продължава своето образование в университет.  
 
9 от запитаните дори са наясно с каква професия искат да се занимават. Същият брой 
отговорили определят родителите/настойниците си като много важни при планиране на 
бъдещето им.  
 
Оказва се, че младежите са доста по-достъпни за кариерните консултанти отколкото са 
възрастните с нарушено зрение – петима от запитаните отговавят, че намират интервютата 
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Попълване на 
апликационна 

форма; 4

Нито едно; 2
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с кариерни консултанти и техните изказвания и съвети за полезни. 6-ма не са имали 
такива.  
За разлика от възрастните респонденти, 5 от младежите (почти 50%) казват, че са имали 
интервюта и с преподаватели и намират същите за полезни. 6 споделят, че не са имали 
интервю с учител. Всички единодушно оценяват като полезни неформалните разговори 
с учители, което е показателно и идентично като резултат с връзката дадена от 
възрастните анкетирани.  
Съветите и мненията на други хора са полезни според младежите. Същото е мнението 
на респондентите и за специалните педагози и ресурсните учители. Само един участник 
в анкетата споделя, че не е имал срещи с такива.  
 

Мнение за полезността на листовкте за кариера участниците не могат да дадат, защото 9 от 
тях не са чели такива изобщо. 4-ма все пак са посещавали кариерни форуми и ги 
оценяват като много полезни.  

7 от 11 казват, че приятелите са важни за планирането на тяхното бъдеще. 1 отрича 
значението на приятелите, а 3-ма казват, че изобщо не са разговаряли с приятелите са 
бъдещите си планове.  

 
Тъй като нашите участници са в последните години на своето средно образование и за 
тях имахме няколко въпроса, свързани с евентуалния им „Работен опит“ 
 

4-ма човека твърдят, че са имали работен опит. 3-ма са карали стаж, като двама от тях 
оценяват натрупания опит като отличен. 9 биха се занимавали с доброволческа работа, 
като 2 вече са се занимавали с такава. 2 казват, че не са сигурни дали биха се 
занимавали с доброволчество, но не отричат това да ги заинтригува и увлече в бъдеще. 
По отношение на бъдещата професионална реализация, 5 от младежите казват, че биха 
работили на половин работен ден. Само един категорично отказва. 10 казват, че се 
справят с натовареността в училище.  

   

Група въпроси „Социализация, общуване и културни дейности“ 

10 от 11 са убедени, че имат кръг от приятели в училище/университет /работа, а 9 
определят нивото си на социализация като “добро”.  
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Ето как оценяват участниците в анкетата своите социални умения в няколко различни 
направления: 

 

Младежите оценяват своите социални умения високо. Най-ниски са те може би по 
отношение на разрешаването на конфликти и спорове без агресия. Те отдават добрите си 
социални умения най-вече на дейности в училище (според 8 от отговорилите), на 
извънкласни дейности (7 от отговорилите), както и на участие в различни клубове по 
интереси.  
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осъзнаване значението на общуването с другите

приемане и осъзнаване чувствата на другите
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Културните интереси на младежите са както следва: 

 

Най-сериозни интереси младежите имат към съвременната музика, на следващо място 
идват литературата и театъра. Най-слаб интерес имат към балет, цирк и класическа 
музика.  

Освен посочените опции, участници в анкетата посочиха още, че се интересуват от 
хореография, танци и спорт.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Литература

Класическа музика

Съвременна музика

Театър

Балет

Цирк

Изящни изкуства (картинни изложби и 
скулптури)

висока

средна

ниска
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Според 3-ма степента, в която успяват да удовлетворят интересите си в културно 
направление, е ниска. 4 души са отговорили, че въпросната степен е средна, а други 4, че 
са високо удовлетворени в това отношение.  
 

Що се отнася до спорта, 4 са посочили, че спортуват всеки ден, 3-ма – рядко, а 4-ма 
изобщо. Като спорт, който практикуват са посочили: фитнес (3-ма), лека атлетика (2-ма), 
боди билдинг (1) и спорт за незрящи (1). Всички са наясно с възможностите за 
практикуване на спортове за хора с нарушено зрение. 
 

Изводи по отношение на дейностите и услугите, които следва да предлага или към 
които следва да насочва новият център  

Организиране и предоставяне на обучения или информация за съществуващи обучения за 
областите, в които младежите се чувстват зависими.  

Използване на електронни канали за комуникация – имейл и Facebook. 
  
Организиране и предлагане на индивидуални обучения по ориентиране и мобилност. 

Провеждане на уъркшопи за увереност в изразяването (физическа и вербална) с цел 
защита на лична позиция и права и обясняване на зрителното нарушение на друг, който би 
следвало да бъде информиран, за да бъде полезен.  

Висока
37%

Средна
36%

Ниска
27%

Степен на удовлетвореност на  
интересите в културно направление
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Организиране на услуги, свързани със спортни дейности, дейности за социализация и 
културни дейности по интереси – въпросните ще са особено полезни за успешната 
социална интеграция.  

Насърчаване на вярата в собствените сили и личната отговорност за посоката, в която ще 
поеме животът – мотивационни уъркшопи и дейности.  
 
Работа с ресурсни учители и специални педагози и насърчаването им да използват 
неформални инструменти в работата си, за да бъдат максимално полезни на хората с 
нарушено зрение.  
 
Работа с родителите (мотивация, високи очаквания и изисквания, възпитаване в 
самостоятелност и прочие), защото играят особено важна роля за младежите с нарушено 
зрение. 
 
Насърчаване и създаване на възможности за доброволческа работа, за да се борим със 
стереотипа, че от незрящите не може да се очаква да дават на обществото. 
 

 

3. Резултати от проучване сред хора, полагащи грижи за лица с 
нарушено зрение 

 

Анкета проведохме и сред възрастни, полагащи грижи за лица с нарушено зрение – 

общо 28 души, половината от които живеещи в голям град.  

Повече от половината от анкетираните – 16 – са жени. Съвсем малка част споделят, че не 

живеят като двойка с някого (не сме поставяли фокуса върху наличието на сключен брак, а 

по-скоро върху непосредствената опора и подкрепа, която партньорът би могъл да 

предоставя) – останалите 24 души живеят с партньор.  

Всички анкетирани са родители на дете/младеж с нарушено зрение.  

Що се отнася до образованието на анкетираните, 18 са със средно, а 10 с висше.  

Възрастта на половината анкетирани е между 45-50 години, на 12 – между 35-40 и на 2-ма 

между 30 и 35.  

Всички заявяват, че се грижат за своя роднина от неговото/нейното раждане, като 

половината отбелязват, че прекарват 18 часа на денонощие в грижи.  
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Интересно за нас е, че всички се определят на първо място като родители, а не като хора, 

които полагат грижа за несамостоятелен член на семейството и заявяват, че нямат 

проблем да си признаят факта, че полагат грижи. 
Всички анкетирани твърдят, че веднага след като са започнали да се грижат за болния си 

роднина, са започнали да се смятат за човек, който полага грижи. 

Доста голям процент от анкетираните споделят, че според тях, това което се случва между 

тях и роднината, за когото полагат грижи, не е чужда работа – 12 от отговорилите. Факт е, 

че повече – 16 от анкетираните – са заявили обратното и са отворени, но е необходима 

много работа, подрепа и мотивация, за да се отворят хората едни за други – без никакво 

значение от ролите, които изпълняват или вменените им отговорности и задължения.  

Никой от запитаните не казва, че полагането на грижи безпокои или обогатява когото и да 

било. Никой не споделя и за някакво изкривяване на отношенията с човека, за когото се 

грижат, но и никой не говори за подобряване на отношенията на база на полаганите 

грижи.   

Ето какви отговори дават респондентите на въпроса какво чувстват що се отнася до 

полагането на грижи за роднината (броят отговори е повече от 28, защото бе възможно 

посочване на повече от един отговор): 

 
 

 

19%

32%33%

16% ви тежи - 16

дава сила на човека, за 
когото се грижите - 28

ви прави зависим/а - 28

ви изолира - 14
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20 от запитаните казват, че по тяхно мнение нямат избор при полагането на грижи.  

Всички отговарят утвърдително на въпроса дали са готови и дали желаят да продължат да 

изпълнявате ролята на обгрижващ. Сферите, които им създават проблеми и които намират 

за трудни, са „трудност при придвижването“ (за четирима респонденти), липса на 

самостоятелност на обгрижващия (за шестима респонденти). Никой не е посочил дейности 

по обгрижването, които повече не желае да изпълнява или които би изпълнявал без 

никаква подкрепа.  

Всички заявяват, че смятат че разбират широтата на състоянието на обгрижвания и 

еветуалните му нужди за в бъдеще, но никой не посочва някакви конкретни резултати, 

които би искал да види като промяна или развитие в своята роля на обгрижващ.  

Всички респонденти са убедени, че резултатите за постигане за човека, за когото се 

грижат, които определят като най-важни, не са в конфликт с вижданията на самия 

обгрижван. 

Всички анкетирани използват професионална помощ от училищни специалисти, било то 

психолози (всички анкетирани), логопеди, рехабилитатори, а някои използват и личен 

асистент (4). 

Всички изтъкват като причина за несамостоятелността на лицето, за което се грижат 

специални образователни потребности, които са причинени от нарушено зрение или от 

съчетания от проблеми, един от които е нарушено зрение.  

Възрастта на лицата, за които респондентите полагат грижи е от 5 до 13 години.     

На въпроса дали лицето, за което се грижат живее с тях, всички отговарят утвърдително. 

Доста категорични са респондентите по отношение на въпроса дали обгрижваните могат 

да взимат собствени решения – всички отричат тази възможност, включително родителите 

на по-големи деца (12-13-годишни).  

Грижата за себе си, за жилището също е посочена като невъзможна за обгрижваните и 

отново единодушно от всички запитани. Логично е деца и младежи с нарушено зрение да 

не могат да шофират, но други задължения би трябвало да им бъдат вменени.   

Всички твърдят, че получават финансова компенсация за грижата, която предоставят – 

половината – частично. 
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Всички твърдят, че са получили полезна информация, когато са започнали да предоставят 

грижата, както за възможните проблеми, с които ще се сблъскат, така и за възможната 

помощ.  

В самото начало на полагането на грижи респондентите са били несигурни дали са искали 

да говорят за това с някого – половината казват, че не са искали да разговарят, другите – 

че са били готови за това. Онези, които не са желали да говорят за положението, в което 

се намират, са се чувствали по този начин само в началото.  

Съвсем малка част са вярвали, че могат да се справят самостоятелно: 

 
 

На всички респонденти е била предложена помощ, но половината посочват, че е ставало 

дума единствено за медицинска подкрепа.  

Всички са потърсили помощ от специалисти, само 4-ма посочват, че са поискали помощ и 

от семейството и роднините си. 

Всички са потърсили информация от интернет и специалисти. 

Респондентите единодушно споделят страх от болестта/увреждането, а половината се 

чувстват виновни и се боят от погледите на другите хора. 

Отново са единодушни, че грижата за зависим от грижи роднина/близък е техен избор и е 

напълно естествено. Единственият стимул да се грижат за своя близък е обичта. Никой не 

изтъква познаването на навиците, благодарността от страна на обгрижвания или на 

другите роднини.  

Номер на договора: BG05M9OP001-2.011-0002-C01 
 



Всички искат да получават помощ, а естеството на помощта, от която имат нужда, е както 

следва: 

 
На първо място стоят психологическата подкрепа, услугите, които да заместят полагащия 

грижи (всички ги посочват) и получаване на обучение, свързано с полаганите грижи 

(посочено от 18 от респондентите).  

Когато запитахме участниците в анкетата какво биха искали да получат от тези, които 

предоставят професионална грижа (социални работници, медицински работници и др.), 

всички отговориха, че искат да работят с тях в сътрудничество, 18 души отговарят, че искат 

да бъдат обучавани от тях, 14 – да получат информация и само 2-ма имат нужда 

професионалистите да поемат работата от тях. Едновременно с това единодушно обаче 

всички смятат, че полагащите професионална грижа има много какво да научат от 

полагащите грижа в семейството. 

Няма крайности в мнението на респондентите относно това доколко полагащите 

професионална грижа разбират положението на полагащите грижа в семейството и го 

вземат предвид – няма отговорил, който да е категоричен, че разбиране или зачитане 

няма, както няма и такива, които смятат, че разбиране и зачитане винаги е налице. Според 

респондентите разбиране и вземане предвид на мнението на полагащите грижа в 

семейството е налице понякога, което означава, че е необходима много по-сериозна и 

27%
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психологическа подкрепа -
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задълбочена комуникация между двете страни, които трябва да си сътрудничат далеч по-

успешно.  

8 от запитаните не биха оставили роднината си на грижите на професионалистите. Двойно 

повече казват, че биха го направили, но не би им било лесно. Едва четирима заявяват, че 

лесно биха оставили роднината на професионални грижи.  

Важна е информацията, която идва от обратната връзка по въпрос „Какво ви липсва най-

много във вашия живот с човека, за когото се грижите?“ – 86% от запитаните (24 души) 

отговарят, че най-сериозно им липсват културните занимания и възможността за 

посещения на различни събития, 50% (14 души) страдат от липсата на почивка и 

възможност да се отпуснат, а 35% (10 души) се чувстват потиснати заради липсата на 

социални контакти.  

Нито един от анкетираните не е единственият човек, който полага грижа за болния. 

Помагат им както други роднини (на 100%), така и специалисти (на 50%). 

Специалисти от училищата за ученици с нарушено зрение са направили оценка на 100% от 

лицата, за които анкетираните полагат грижи.  

Когато ги запитахме кои според тях са пречките, които затрудняват полагащите грижи в 

семейството да определят / или изразят собствените си потребности, отново за 86% от 

запитаните проблемът се корени в страха да не разстроят човека, за когото се грижат. 

Голяма част от респондентите също се страхуват дали постъпват правилно (57%). Само по 

двама респонденти посочват като причина липсата на време и страха да не разстроят 

семейството по някакъв начин. Никой не изтъква като причина липсата на информация за 

достъпната помощ за полагащите грижи или липсата на подкрепа от страна на 

професионалистите, което е добър знак.  

Недобър знак обаче е, че всички анкетирани единодушно споделят, че до момента никой 

не е оценявал техните лични потребности и/или състояние. 

50% от анкетираните смятат, че са стресирани, превъзбудени или депресирани. Почти 50% 

заявяват, че системно им липсва сън. 20% страдат от някаква форма на физическа болест и 

се лекуват. 50% споделят също така че са депресирани и потиснати. Личните лекари на 

повечето респонденти са наясно с техните задължения на обгрижващ.  
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За голяма част от отговорилите (над 50%) ролята им на обгрижващ налага физическа 

дейност, като вдигане на пациента, преместване и други.  

Никой от запитаните не казва, че професионалната грижа може да замести грижата в 

семейството или от друга страна да възпрепятства семейната подкрепа. Всички казват, че 

професионалната грижа може и трябва да допълва грижата в семейството. Консултации с 

психолог и терапевт са подкрепа, от която всички имат нужда. 22 заявяват, че се нуждаят 

от асистент в обгрижването, 6-ма от адвокат и 2-ма от кариерен консултант.  

Всеки би искал да има възможност да оставя роднината си на грижите на специализирани 
заведения от време на време и са заявявали това свое желание.  

Почти 100% споделят, че имат място, където могат да говорят за ролята на полагащ грижа 
в семейството и където да задават въпроси. Половината споделят, че имат къде да говорят 
за своето положение и някой, с когото да говорят открито. 

64% от респондентите не работят, което, заедно с високия процент безработица сред 

хората с нарушено зрение, означава сериозен процент от обществото, който е извън 

активната работна сила.  

80% от работещите споделят, че успяват да си позволят същото работно време, както 

преди да започнат да полагат грижа. В почти всички случаи става дума за респонденти, 

които имат адекватна подкрепа в полагането на грижите в семейството – другият родител, 

който не работи.  

  

Промяната, която респондентите правят най-често е да преминат на непълно  работно 

време, да си сменят работата с такава, която позволява гъвкаво работно време или време 

в часови интервал, който може да бъде покрит от друг обгрижващ и на последно място е 

работата от вкъщи.  

От онези 18 респонденти, които нямат работа, докато се грижат за техния роднина, на 16 

им се е наложило да спрат работа, за да полагат грижи. Само 2-ма заявяват, че са били 

безработни. Всички имат желание и намерение да работят и биха били благодарни на 

следната подкрепа, за да могат да реализират това: 
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Показателно е как респондентите отговарят на въпроса дали според тях почивките, които 

имат са адекватни на нуждите им – 85% казват, че не са! Всички акетирани смятат, че ако 

се разболеят би било много трудно да се намери кой да ги замести при обгрижването. 

Въпреки това никой от респондентите не е склонен да си вземе почивка далеч от 

обгрижвания.  

Единодушни са и че обгрижваният няма и не би бил съгласен някой друг да се грижи за 

него, а и те самите се чувстват стресирани, ако им се наложи да са далеч от обгрижвания. 

Никой не може да сподели какво би направило отделянето от обгрижвания по-поносимо.  

 

Няколко думи относно ролята на родителите: 

Обикновено посланието, което родителите на дете с увреждане получават от 
специалистите е да се подготвят за живот изпълнен с трудности и мъка – „не възлагайте 
големи надежди, нямайте високи очаквания, за да не се разочаровате“.  

Обаче, в общия случай, децата, които имат шанс да реализират потенциала, на който са 
способни, са децата, чиито родители са имали високи очаквания! 

Ерик Картър, изследовател в сферата на специалната педагогика от Вандербилтския 
университет в САЩ, провежда проучване през 2012г., обхващащо 11 хиляди ученици, 
включени в 13 различни категории специално образование. Целта на проучването е била 
да се разбере кои особености на общността, училищната система, семействата в най-
голяма степен предопределят намирането на работа и удовлетворяващия живот в зряла 
възраст. Според резултатите, децата на родители с конкретни високи очаквания за тяхната 

33%

56%

11%

Осигуряване на 
възможност за 
продължаване на 
образование

Възможност за търсене 
на работа и явяване на 
интервюта

Подготовка за явяване 
на интервюта
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бъдеща заетост и активна роля в обществото имат 5 пъти по-голям шанс да си намерят 
работа в рамките на 2 години след завършване на образование. Очакванията на 
родителите се оказват най-силният от всички проучени фактори, сред които са програми 
за преход от образование към заетост, програми за обучение и прочие.  

Картър обяснява това с факта, че въпросните родители излагат своите деца от най-ранна 
възраст на различни дейности и практики, изискват от тях да помагат с работата вкъщи, 
говорят с децата за тяхното бъдеще, записват ги в извънкласни дейности.  

Родителите имат нужда от повече примери за хора с увреждания, които посещават висше 
учебно заведение или работят. Вместо това работните места за хора с увреждания твърде 
често са недостатъчно явни. 

Самостоятелността и активният живот на децата с увреждания е от особено голяма полза 
за майките, които са основно ангажирани с грижите за тях (дори когато са наети на пълен 
работен ден или съпрузите им вече са се пенсионирали).   

„Хората с увреждания са единствената група определяна единстено от това, което не 
може да прави“ казва Диана Хансън, изпълнителен директор на мрежа за подкрепа, 
майка на 15-годишна дъщеря със синдром на Даун. Мрежите за подкрепа насърчават 
родителите да не ограничават очакванията си спрямо децата, за да не поставят изкуствен 
таван на това, което те биха могли да постигнат в живота.  

Родителите на деца с увреждания се чувстват сами, сякаш никой не разбира през какво 
преминават. Те често не знаят с кого да говорят, емоциите се трупат с годините и те сами 
задълбочават изолацията си от останалата част от обществото. Изследователите все още 
не са открили най-добрия начин, по който да помагат на родителите да избягват спиралата 
на негативизма, която задълбочава изолацията и да им помагат да се фокусират върху 
силните страни и способностите на техните деца, но все пак има някои идеи в това 
направление.  

Един от елементите, които обаче са задължителни, е лекарите да започнат да се държат с 
пациентите с увреждания и техните родители по същия начин, по който се държат с всички 
останали. 
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Изводи, по отношение на дейностите и услугите, които следва да предлага или към 
които следва да насочва новият център 

Като се има предвид, че половината анкетирани заявяват, че прекарват 18 часа на 
денонощие в грижи, центърът трябва да предоставя услуги и информация за възможности 
за помощ в полагането на грижи: 

• Осигуряване на подрепа и мотивация, за да се отворят хората, полагащи грижи в 
семейството за споделяне, както на информация за ситуацията в семейството и 
необходимостта от подкрепа, така и за допускане на помощ отвън.  

• Осигуряване на подкрепа за сложните сфери, а именно помощ за придвижването 
на обгрижваните и обучения за повишаване на самостоятелността на обгрижващия.  

• Осигуряване на мотивационни уъркшопи и обучения за полагащите грижи, чрез 
които да се установи до каква степен те са наясно със състоянието и бъдещите 
нужди на човека, за когото се грижат – не само във физиологичен, но и в социален, 
културен, психологически аспект. Създаване на умения за планиране и постигане на 
резултати в роля на обгрижващ, които полагащият грижи иска да постигне. 
Генериране на увереност във възможностите на обгрижвания, за да му/ѝ се даде 
шанс да постигне резултатите, на които е способен/а (въз основа на настоящата 
убеденост, че обгрижваните не могат да взимат собствени решения, не могат да се 
грижат за себе си и жилището, и прочие). 

• Работа с лекарите, които влизат в комуникация с родители и деца – с цел избягване 
на отношение, което да отнеме вярата на хората и да им вмени усещане за 
неадекватност, различност и неспособност. Специалистите не трябва да поставят 
фокуса върху проблемите и това, което обгрижваният не може да прави, а върху 
нормалното и щастливо продължаване на живота по възможно най-добрия начин и 
с възможно най-големи възможности за реализиране на пълния потенциал на 
личността.  

• Уъркшопи и мотивация за свободно обсъждане на положението и преодоляване на 
вината и страха от болестта/увреждането.  

• Осигуряване на информация за всички видове помощ, не само медицинска, които 
са на разположение на хората полагащи грижи.  

• Предоставяне на обучения за полагането на грижи у дома.  
• Създаване на възможности за съвместна работа и участие в съвместни дейности на 

хора полагащи грижи в семейството и професионалисти в полагането на грижи, за 
да се научат да работят заедно, да общуват по-добре и да се учат взаимно.   

• Предоставяне на възможности за културни занимания и посещения на различни 
събития, осигуряване на компания и възможности за дейности извън дома, така че 
обгрижващите да имат възможност да почиват, да се отпуснат или да имат 
социални контакти.  

• Провеждане на редовни анкети за състоянието и потребностите на хората, 
полагащи грижи в семейството.  

• Осигуряване на възможности и консултации за подготовка за интервюта за работа, 
както и подкрепа за реално отиване на такива интервюта.  
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Запознаване на родителите с възможните интервенции, за да се намалят рисковете: 

- детето да бъде пасивно 

- детето да получава по-малко информация 

- знанията, които младежът получава от припокриващи се източници на информация да се 
затвърждават по-слабо 

- преценките, които младежът прави, да стъпват на по-малко факти и на по-некачествена 
информация 

- вероятност за изкривена представа за света 

- недостатъчен набор от практически преживявания и опит 

• Създаване на набор от добри примери за хора с нарушено зрение, които са се 
справили успешно с продължаването на своето образование, създаването на 
кариера или практика, успешната себереализация в социален, професионален, 
културен и всякакъв план.  

 

 

4. Погрешни вярвания и отношение към хората с нарушено зрение и 
какво може да предложи центърът в тази връзка 

 

„Когато човек загуби зрението си, той/тя се изправя пред два основни 
проблема: от една страна трябва да се научи на умения и техники, 
чрез които да продължи да функционира като продуктивен член на 
общността и от друга страна трябва да разбере и да се научи да се 
справя с отношението и погрешните концепции в обществото—
отношения и концепции, които произлизат от културата на нашето 
общество и се проявяват във всички аспекти на социалното ни 
поведение и мислене.“ Kenneth Jernigan “Blindness—Concepts and 
Misconceptions” 

 

В миналото, зрението и способността да виждаме се е асоциирало със светлина, а 
светлината (без значение дали естествена или изкуствена) – със сигурност и безопасност.  
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Слепотата е била свързвана с тъмнина, а тъмнината – с опасност. Незрящият човек не е 
можел да ловува ефективно или да избегне метнато към него копие.  

Примитивните условия в джунглите и пещерния живот вече не са на дневен ред, но за 
съжаление примитивното отношение към слепотата в голяма степен се запазва.  

В обществото съществуват все още доста погрешни разбирания и вярвания за хората с 
нарушено зрение, някои от които са описани по-долу, съпроводени от идеи какво би 
могло да се направи от страна на екипа на центъра за тяхното преодоляване: 

4.1. Всички незрящи хора са еднакви 

„О, аз знам точно какво незрящите хора могат, защото познавам сляп човек!" Често ако 
хората познават незрящ, който е особено надарен музикант, то за тях е много вероятно да 
вярват, че всички незрящи са отлични музиканти. Същото важи и за работодател, наел 
незрящ работник, който се оказва, че злоупотребява с алкохола – „Те всички пият твърде 
много!“.  

Andrea Bocelli казва „Загубата на зрение няма нищо общо с моя музикален фокус. Страстта 
ми към музиката вече беше налице и би било огромна грешка на слепотата ми да се 
отдава твърде голямо значение в тази посока.“ 

Центърът би могъл: да създава възможности за съвместни дейности и контакти между 
хора с нарушено зрение и други с нормално зрение, с цел членовете на различните групи 
в обществото да започнат да се опознават по-добре и да преодоляват стереотипизацията и 
вкарването на „другите“ в определени ограничителни рамки.  

 

4.2 Ако нещо не може да бъде свършено от зрящ, значи то е невъзможно за незрящ. 

Ако зрящ се провали в изпълнението на дадена работна задача, това за работодателя 
означава, че нещата са толкова сложни за изпълнение, че дори зрящите не се справят, а 
какво да говорим за човек с нарушено зрение.  

Един от най-добрите примери за това е случай, при който се полагат усилия за намиране 
на работа на човек с нарушено зрение във фабрика за царевично олио. След дълги 
преговори работодателят се съгласява да даде работата на въпросното лице. 
Задълженията на позицията включват работа на преса, захранвана с царевица. Случва се 
пресата да се задръсти и да се нуждае от почистване и освобождаване от страна на 
оператора. Малко след като работодателят се съгласява да даде работата на незрящия, 
във фабриката и на същия тип преса, на който новият служител би трябвало да работи, се 
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случва инцидент – работещият на нея оператор забравя да я изключи преди почистването 
и тя откъсва ръката му. Когато незрящият се явява във фабриката, за да започне работа, 
работодателят заявява, че уговорката отпада. Според него щом такава драма се е случила 
със зрящ служител, то незрящ не би могъл в никакъв случай да се справи с нещо толкова 
опасно. "Тази работа е опасна! Дори зрящ се нарани, докато се опитваше да я върши. Не 
бих могъл да си представя да наема сляп човек на тази позиция!" Прудружаващите 
незрящия потенциален служител се опитват да променят решението на работодателя, но 
по никакъв начин не успяват да променят позицията му. На работодателя е можело 
спокойно да му се каже (но никой не си е позволил да го направи), че ако следва логиката 
и здравия разум, би трябвало да не наема повече зрящи за въпросната позиция, защото 
все пак не става дума за незрящ, който е направил фаталната грешка.  

Не само, че съществува тенденция всички слепи хора да бъдат оценявани по един 
идентичен начин, но и те биват оценявани според най-ниско ефективния и най-
некомпетентния от членовете на по-голямата, зрящата общност.  

Центърът би могъл: да събере добри примери за различни предизвикателни 
професионални пътища, поети от хора с нарушено зрение.  

 

4.3 Незрящите не могат да участват в живота на общността, от тях не може да се очаква 
да поемат отговорности. Те трябва да получават, а не да дават, така както това правят 
другите. 

Ние всички имаме потребност да превъзхождаме някого, а това се корени най-вече във 
факта, че почти всички се чувстваме несигурни и неадекватни — сериозно се съмняваме в 
нашите статус и положение. Затова за зрящите предизвиква неудобство, когато: 

- Незрящ черпи колегите си 

- Иска да остави бакшиш 

- Или да направи дарение ... 

Толкова често се случва хора с мисия да събират средства за различни каузи – за сърдечна 
операция, за проучвания за борба с рака или някаква друга благородна кауза – да се 
обърнат пристеснени и засрамени, когато се окаже, че на вратата, на която са почукали се 
появи сляп човек. Коментарът, който се изтръгва от тях обикновено е „О, толкова 
съжалявам! Не знаех! Не мога да взема пари от сляп човек!" За радост много често хората 
с нарушено зрение на чиято врата са почукали, настояват да дадат своята лепта за каузата. 
Отношението и позицията, че слепите не могат да участват в живота на общността, че от 

Номер на договора: BG05M9OP001-2.011-0002-C01 
 



тях не може да се очаква да поемат отговорност и че трябва да получават, а не да дават, са 
налице и не могат да останат без противодействие. 

Толкова често сме ставали свидетели на неудобна ситуация в ресторант или заведение, 
когато се окаже, че е дошъл редът на незрящия колега да плати за поръчката. В момента 
на плащането винаги цари усещане, че това, което се случва не е редно и е засрамващо за 
зрящата част от групата - служителите в заведението да видят, че слепият човек плаща и за 
тяхната храна. Ясно е, че всичко зависи от доходите, както и че слепият не е нужно да 
плаща винаги; но той/тя трябва да има възможност достойно и с удоволствие да поеме 
своята част от задълженията (без значение дали са официални или негласни), които са 
разпределени сред членовете на групата, от която е част.  

В един подобен случай сляп човек се регистрира в хотел и пиколото му помага с 
пренасянето на багажа до стаята. Когато слепият опитва да извади и даде на пиколото 
бакшиш (и то доста щедър), последният отстъпва назад с притеснение и казва „О, не, не 
бих могъл! Аз съм джентълмен!“ Когато слепият все пак настоява да даде бакшиша, 
пиколото казва „Не съм толкова закъсал!" Важно е да се отбележи, че въпросният 
хотелски служител е бил с ампутирана ръка и доста дребен. Не е ясно каква е била 
заплатата му, но е съмнително да е била особено висока. Отношението и тона му и 
намекът в думите му са били повече от ясни „Може и да съм в тежко положение и да не 
ми е лесно, но поне имам повече късмет от теб. Благодарен съм, че моята ситуация не е 
по-лоша от това." В изказването няма нарочно лошо отношение. В никакъв случай. По-
скоро добрина и щедрост. Въпросните доброта и великодушие обаче често съвсем не са 
намясто и не винаги са конструктивни сили.  

В много организации и институции създадени с цел да помагат и да работят с хората с 
нарушено зрение, служителите и администраторите са част от широката общественост и 
като такива са управлявани от същите сили, които въздействат на въпросното общество. 
Някои от тях (всъщност много) са вдъхновени индивиди, които разбират в дълбочина 
проблемите, пред които хората с нарушено зрение трябва да се изправят и които работят в 
желание и устрем за премахването на стереотипите и пропагандират за нов начин на 
мислене що се отнася до загубата на зрение и съпътстващите я проблеми; други от тях 
обаче (за съжаление твърде много) споделят всички погрешни идеи и разбирания, които 
се ширят из обществеността. За съжаление все още има хора, които работят в сферата на 
хората с нарушено зрение, защото не могат да доминират в домовете си или в социалния 
или бизнес живот и имат чувството (без значение дали го вербализират или не), че могат 
да доминират и да управляват поне хората с нарушено зрение. Този стремеж често се 
изразява в благотворителни и искрени дейности, но това не смекчава нездравата му 
природа и не го прави по-малко грешно или неподходящо.  
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Центърът би могъл: да събере примери за прояви на щедрост и великодушие от страна 
на хора с нарушено зрение, които да споделя с широката общественост.  

 

4.4 Слепотата винаги си личи 

В много случаи за слепотата на човек не може да се съди по вида на очите. Съвременните 
технологии предлагат варианти, чрез които очите да изглеждат нормално дори тогава, 
когато състоянието е променило вида им.   

Центърът би могъл: да бъде максимално визуален в своята работа и да публикува 
възможно най-много снимки и видео материали със своите потребители с нарушено 
зрение, за да демонстрира, че в много ситуации видът на очите не е показателен за 
наличието или отсъствието на зрително нарушение.  

 

4.5 Незрящите имат по-силен слух 

Това е напълно погрешно. Те се научават да се концентрират, да извличат информация от 
звуците и да я използват по иновативни начини. Т.е. говорим за повишено внимание при 
слушане, а не за по-добър слух. Ето защо е толкова важно околният шум, излишните 
коментари и говоренето „един върху друг“ да бъдат елиминирани, когато в групата има 
човек с нарушено зрение. Не само за него/нея, но за всички нас е изключително трудно да 
се концентрираме и да слушаме дълбоко, когато сме заобиколени от излишни звуци.  

Центърът би могъл: да представя тази информация по време на обученията по 
„визуална информираност“, които предстои да провежда.  

 

4.6 На незрящите трябва да им се говори високо, защото иначе няма да знаят, че 
говорите на тях.  

Нищо подобно! Интересно как някои зрящи могат едновременно да вярват, че слепият е 
способен да чуе падане на топлийка в съседния град, но не и да чува думите на човека до 
себе си. Двете вярвания са диаметрално противоположни и взаимоизключващи се, но 
същевременно с това често споделяни от членовете на обществото. Хората с нарушено 
зрение чуват нормално. За да сме сигурни, че ще разберат, че говорим на тях, е 
достатъчно да започнем с името им или да ги докоснем по рамото например.  
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Центърът би могъл: да представя тази информация по време на обученията по 
„визуална информираност“, които предстои да провежда. 

 

4.7 Повечето незрящи са напълно слепи  

Всъщност определението за слепота обхваща широка гама от състояния. Едни имат 
тунелно виждане, други периферно. Някои четат уголемен шрифт, други имат затруднения 
с фокусирането. Повечето слепи хора не са с тотална загуба на зрение. Много не могат да 
различават цветове, форми или детайли, но имат възприятие за светлина. 

Когато човек има остатъчно полезно зрение, той/тя се научава да максимизира неговата 
употреба. Това може да бъде объркващо за повечето хора, които смятат, че ако някой е 
сляп, то той/тя не вижда абсолютно нищо. Ако зрението е такова, че човек може да чете – 
или да рисува – като възприема света през малкия обхват на своето тунелно зрение, 
останалите приемат, че той/тя вижда далеч повече, отколкото е реалното положение. 
Някои хора с нарушено зрение предпочитат да „минават“ за зрящи, за да избегнат 
трудностите на обясняват какво означава ограничено зрително поле.  

Когато се срещаме с младежи, които отказват да ползват белите си бастуни, които ги 
обозначават като хора с нарушено зрение, ние се стараем да ги накараме да проумеят, че 
по този начин единствено рискуват да се наранят, да бъдат разбрани погрешно или да си 
останат затворени вкъщи. По-добре е зрителното нарушение да бъде прието като част от 
това, което сме, отколкото да караме околните да ни смятат за груби, защото не ги 
забелязваме – „правим се, че не ги познаваме/виждаме“ – когато ни махат от другия край 
на помещението. По-добре е да знаят, че не виждаме добре при определена светлина, 
отколкото те да мислят за нас, че сме под въздействие на алкохол или други субстанции 
или просто че сме непохватни, когато се блъскаме и спъваме в разни препятствия по пътя.  

Често, когато човек с нарушено зрение се движи грациозно, обръща глава и очи към 
човека, с който разговаря и изкуствените му/ѝ очи изглеждат съвсем нормално, той/тя 
бива обвиняван, че лъже за своето състояние. Ето затова обясняването е важно и 
необходимо. Не искаме приятелите да ни смятат за груби или надути, ако не ги 
забелязваме през улицата. Да се научим да приемаме слепотата като част от общия пакет, 
в който върви нашата персона, ни кара да се чувстваме комфортно в кожата си и да сме 
удовлетворени от живота. Ученето на различни методи за справяне със задачи от 
ежедневието в целия му спектър, ни прави по-силни, по-гъвкави и по-устойчиви. 
Предизвикателствата са дегизирани възможности. 
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Центърът би могъл: да представя тази информация по време на обученията по 
„визуална информираност“, които предстои да провежда. 

 

4.8 Всички незрящи могат да четат Брайл 

Отново грешка! Два фактора допринасят това да не е вярно – от една страна много деца, 
които могат да четат уголемен шрифт, прогресивно губят зрението си с възрастта, но не 
желаят да учат Брайл, а може и да не разполагат с компетентен учител. На второ място – 
всички аудио книги, говорящи програми и други методи, насърчават незрящите да слушат 
вместо да четат. Проблемът при заместването на писането/четенето със слушане се 
свързва с начина, по който мозъкът обработва информацията и знанията за правилно 
изписване, граматика и прочие. Някои незрящи не могат да четат/пишат, но са високо 
функционални. Докато много други пък са учени! 

Центърът би могъл: да представя тази информация по време на обученията по 
„визуална информираност“, които предстои да провежда. 

 

4.9 Повечето хора с нарушено зрение посещават специални училища 

В световен мащаб от 70-те години на 20 век насам включването в общообразователната 
система е правило. Незрящите участват и във висшето образование и получават 
стипендии, когато имат висок успех. Разбира се все още съществуват и училища за 
ученици с нарушено зрение. 

Центърът би могъл: да представя тази информация по време на обученията по 
„визуална информираност“, които предстои да провежда и освен това би могъл да 
създаде регистър на децата с нарушено зрение, които се обучават в общообразователни 
училища и да предлага на тях и на хората, които полагат грижи, своите услуги.  

 

4.10 Не бива да използвате определени изрази, когато разговаряте с човек с нарушено 
зрение 

Грешно! Те спокойно употребяват „виждам какво имаш предвид“, „да видим дали можем 
да измислим нещо“, „радвам се да те видя“ и прочие.  

Метафоричното използване на думи като виждам, погледни и виж нямат особено 
отношение към зрението като такова. Вкарването на мисли, разсъждения и напрежение в 
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посока „внимателно“ подбиране на езика, който използваме при комуникация с хората с 
нарушено зрение, единствено ограбва въпросната комуникация от интензитет и 
спонтанност.  

Центърът би могъл: да представя тази информация по време на обученията по 
„визуална информираност“, които предстои да провежда. 

 

4.11 Броенето на крачки е ефективен метод за придвижване 

А какво би се случило, ако незрящият има тежка раница или се движи с навехнат глезен? 
Ами ако се спре да поговори с познат или приятел? Какво се случва с броенето на крачки? 
Ами ако реши да се отклони към друго място. Броенето на стъпки е нелепо. То е същото 
като да намерим дома на приятели като броим колко пъти колелата на автомобила ни са 
направили пълен оборот.  

Незрящите, както и зрящите, използват ориентири. Броят улици, запомнят дървета, 
отбивки, пейки и други.  

Броенето на стъпки спира да работи на разстояния надхвърлящи 10 крачки. Всички, които 
са търсили заровено съкровище знаят това.  

Центърът би могъл: да представя тази информация по време на обученията по 
„визуална информираност“, които предстои да провежда. 

 

4.12 Кучетата-водачи познават много места и хиляди команди 

Обикновено кучетата-водачи знаят само четири до шест команди повече от обикновеното 
куче. Направо, наляво, надясно и спри са сред тях. Не казваме на кучето „заведи ме до 
театъра“ и то да ни води. Незрящият човек навигира. Ако оставите нещата изцяло на 
кучето, откриването на света ще приключи до първото дърво.  

Има куриозни ситуации, в които, когато незрящ с куче водач запита случаен минувач за 
инструкции, запитаният се навежда към кучето и започва да обяснява на него.  

Една вметка, незрящите, които използват бели бастуни, имат по-голям шанс да си намерят 
работа, защото не са съпроводени от нещо живо, което има нужда от храна, вода, 
разходка и самото то от обгрижване. 

Центърът би могъл: да представя тази информация по време на обученията по 
„визуална информираност“, които предстои да провежда. 
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„Отношението на обществото към незрящите твърде често се превръща в отношение и на 
самите незрящи. Те са част от обществеността. Склонни са да се виждат по начина, по 
който ги възприемат останалите. Твърде често те приемат вижданията относно техните 
ограничения и по този начин превръщат въпросните ограничения в реалност. Вероятно не 
съществува незрящ човек, който да не се е подценявал поне веднъж в един или друг 
момент от своя живот.“ Казва Kenneth Jernigan в своята статия “Blindness—Concepts and 
Misconceptions” – това е предизвикателство, с което зрящи и незрящи трябва осъзнато да 
се справят заедно.  

 

5. Съвети за родители на деца и младежи с нарушено зрение, които са 
интегрирани в общообразователни училища 

 

Без значение какво училище или център посещава дете с нарушено зрение (специално 
училище или общообразователно училище), то трябва задължително да получава 
обучение по разширена програма, която отива отвъд уменията по математика, история и 
биология, защото въпросната програма (1) прави останалата част от програмата (научната) 
достъпна за децата с нарушено зрение и (2) учи на онези умения и концепции, с които 
зрящи деца се запознават благодарение на инцидентното учене (чрез наблюдение). 
Разширената програма е това, в което детето следва да бъде подкрепено от ресурсните 
учители, от специалните тифлопедагози в училище и задължително от своите родители, 
защото ако удома то не следва и прилага наученото в училище, то никоя битка няма 
никога да бъде напълно спечелена, защото след всяка стъпка напред ще има стъпки в 
обратната посока.  

Разширената програма включва такива елементи като: компенсаторни умения, помощни 
технологии, умения за социално общуване, умения за независим живот, умения за 
почивка и възстановителни дейности, умения за поддържане и използване на сетивната 
ефикасност, подходящо за възрастта кариерно обучение и ориентиране, умения за 
постигане и поддържане на решителност и увереност, умения за ориентация и мобилност.  

Всичко това може да се стори на родителите изключително много, направо прекалено, но 
същинската учебна програма трябва да върви ръка за ръка с разширената си част, защото 
само така научните концепции, философията и новите езици (да не говорим за 
ежедневието, което съпровожда професионалните, обучителни, културни и социални 
елементи на живота) ще станат напълно достъпни за децата с нарушено зрение, а учебния 
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процес – управляем. Да си представим рутинно посещение на магазина. Като процес то 
покрива по-голямата, ако не и цялата разширена част от учебната програма. Създаване на 
списък с покупки (компенсаторни умения и помощни технологии); планиране на маршрута 
(ориентация и мобилност); говорене с/за служителите (кариерно обучение и 
ориентиране); правене на избор какво да вземем (увереност и решителност); молба за 
помощ (социално взаимодействие); купуване на съставките на ястието, което искаме да си 
приготвим (умения за независим живот); интерпретиране на миризмите и звуците, които 
ни заобикалят по пътя към магазина и в самия магазин (сетивна ефикасност); заплащане 
за покупките (умения за независим живот). 

Какво би се случило ако дете със значително зрително нарушение или напълно сляпо 
такова не получава подготовка в направленията, които споменахме? Допълнителните 
умения и знания, които децата с нарушено зрение трябва да получат следва да бъдат 
периодично оценявани и документирани, за да знаят специалистите и родителите на кои 
сфери (ако има такива) трябва да се обърне внимание, за да получат децата най-висок 
шанс за успех и реализация на пълния си потенциал.  

 

6. Съвети за работодатели 
 

На база на получената по време на проучването информация, изготвихме и един списък 
със съвети, които биха били изключително полезни за работодатели, желаещи да дадат 
шанс на човек с нарушено зрение и да създадат заетост за него/нея в управляваното от тях 
предприятие.  

С осигуряване на правилната подкрепа хората с нарушено зрение могат да бъдат успешни 
в широк набор от професии.  

Голяма част от разумните и необходими промени и подобрения в работното пространство 
и работния процес, могат да бъдат направени на пренебрежимо ниска цена и по много 
лесен начин.  

Изискването за разумни и необходими промени се свързва с факта, че някои хора с 
нарушено зрение може да имат необходимост от допълнителна подкрепа, така че да са 
равнопоставени с останалите кандидати без увреждания. Става дума единствено за 
гарантиране, че служителят с нарушено зрение ще разполага с необходимите инструменти 
за справяне с работата – по същия начин, по който това важи за всички останали 
служители.  
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Така например човек с нарушено зрение може да има нужда от: 

• някои промени по време на самото интервю, като например приглушаване или 
засилване на осветлението  

• адаптиране на груповите дейности, така че кандидатът с нарушено зрение да има 
възможност да демонстрира своите умения и таланти по същия начин, по който това би 
направил кандидат без увреждания  

• приспособления, позволяващи достъпа на куче водач до работното място. 

Целта на процеса на набиране на персонал е работодателите да намерят най-добрите 
хора за съответната работа. Хората със зрителни нарушения понякога може да имат нужда 
от дребни промени или допълнителни дейности, за да имат възможност да демонстрират 
своите умения и таланти. Така например ако кандидатът има полезно зрение, той/тя може 
да има нужда от предварително предоставен материал на уголемен шрифт или в 
електронен формат, за да могат да го увеличат с електронна лупа, ако такъв ще се 
използва по време на интервюто. Той/тя може да има нужда от някои промени по 
отношение на нивото на осветеност на помещението или просто възможност да седне 
там, където би бил най-ефективен – с гръб към или с лице към прозорец, в зависимост от 
необходимостта.  

Тъй като потребностите на хората с нарушено зрение са много различни, най-добрият 
начин да се подходи към проблема е като бъдат попитани от какво имат нужда. 

Интервюто трябва да се фокусира върху това, което хората могат, а не върху 
увреждането.  

И сега да преминем към конкретните съвети:  

- Вмъкнете в самите документи, обясняващи процеса на кандидатстване, възможност за 
заявяване на необходимост от помощ за интервюто. Въпреки че никой кандидат за работа 
не е задължен да заяви съществуващо увреждане, подобно изречение ще даде 
допълнителна увереност на кандидатите, че такива опции са налице за тях, че има хора, 
които са готови да осигурят подкрепа и са отворени за откровен разговор относно 
евентуални допълнителни потребности.  

- Хората със зрителни нарушения имат различни потребности за подкрепа – не си 
позволявайте да си представяте или да приемат за даденост от какво имат нужда. Ако 
кандидатът е заявил своето увреждане, винаги питайте от какво има нужда за и по време 
на интервюто/ата. 
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- Гъвкавите смени / работно време може да направят пътуването до и от работа по-лесно 
за хората с нарушено зрение и да минимизират стреса за тях. Ако има някакви 
възможности и за работа от дома в някакви периоди от деня или седмицата, това също би 
било от голяма полза.  

- Разбирането на комуникационните потребности на човека ще доведе до оптимизиране 
на неговото представяне и резултати. Хората, които работят в най-близък и постоянен 
контакт със служителя с нарушено зрение трябва да са наясно как най-добре да 
комуникират с него/нея и да отговорят на неговите/нейните потребности. Това може да 
включи такива дребни промени от сорта на заставане на място, което е във видимата част 
от зрителното поле на човека, когато той/тя има полезно зрение. За мениджърите и 
колегите винаги е добра идея да питат служителя с нарушено зрение как биха могли да 
направят комуникацията най-лесна за него/нея.  

- Винаги се представяйте по име. Недейте да предполагате, че човекът може да ви 
разпознае само по гласа.  

- Ако човек с нарушено зрение е придружен от асистент или от член на семейството си и 
вие трябва да говорите с него/нея, не забравяйте да се обръщате директно към него/нея, а 
НЕ към придружителя, освен в случаите, когато съществува някаква комуникационна 
бариера – езикова бариера или човекът е с умствени затруднения (което отново трябва да 
бъде потвърдено, а не предполагано и приемано за даденост). 

- Не говорете твърде високо или твърде бавно, когато разговаряте с човек с нарушено 
зрение.  

- Никога не си позволявайте да правите предположения за това, което човек с нарушено 
зрение вижда или не вижда – просто го/я попитайте. По този начин ще го/я накарате да 
почувства, че вас ви е грижа и искате да разберете неговото/нейното положение.  

- Винаги казвайте на човека с нарушено зрение когато излизате от стаята, дори и да е 
само, за да отидете до тоалетната, защото вашият колега може да не разбере, че вас ви 
няма и да продължи да си говори сам в стаята. 

- По време на срещи, винаги приканвайте всички в помещението да се представят, защото 
ако има участник с нарушено зрение, той/тя може да не може да види всички 
присъстващи.  

- Добра практика е по време на срещи, говорещият да си казва името (това е в помощ на 
евентуалния участник с нарушено зрение), например „Говори Валентина. Трябва да кажа, 
че съм съгласна с казаното от Стефан по еди кой си въпрос....”.  
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- Никога не докосвайте (и никога при никакви обстоятелства не си позволявайте да 
бутате/дърпате) човек с нарушено зрение без преди това да го/я попитате дали това е ок. 
Единственото изключение от това правило е ако човекът не разбира, че говорите на 
него/нея и в такъв случай е допустимо внимателно да го/я докоснете по обратната страна 
на ръката, за да привлечете вниманието му/ѝ.  

- Старайте се да не размествате мебелировката в работното пространство без да 
информирате за това вашия служител с нарушено зрение и да го/я предупредите за 
промените, които сте направили.  

- Говорете със спокоен глас и се старайте ясно да артикулирате думите, за да няма 
опасност от неразбиране.  

 

 

Заключение:  
Когато за незрящите се правят благотворителни събития и базари, на които са канени 
представители на големи компании и едър бизнес, това от една страна е хубаво, защото 
средства се събират за кратко време, но и с краткосрочен поглед. В дългосрочен план 
обаче на хората с нарушено зрение не им се прави особена услуга с въпросните събития, 
защото каква ли част от бизнесмените, които правят дарения, затварят своето съзнание 
(макар и несъзнателно) за възможността за незрящ служител? Колко ли хора с нарушено 
зрение се примиряват с финансово подпомагане за сметка на равен статус в общността, 
социално и гражданско приемане и продуктивна заетост?  

Същинският проблем на слепотата не е загубата на зрение, а погрешните вярвания и 
концепции, които съществуват. Общността (без значение дали говорим за широката 
общественост, агенциите и институтите или самите незрящи) е създала проблема и трябва 
да поеме отговорност за неговото разрешаване.  

На първо място трябва да дойде осъзнатостта, осъзнатост от страна на самите хора с 
нарушено зрение, цялостност на философията и отдаденост на целта; съпроводени от 
широкообхватна програма за обществено обучение; ангажиране на точните хора в 
службите и агенциите, подпомагащи хората с нарушено зрение и споделящи правилната 
философия и не говорим само за адекватни зрящи служители, а за уверени, 
целеустремени и вярващи в себе си и в общността служители с нарушено зрение. 

За всички останали, които полагат грижи, работят съвместно, обучават, създават 
приятелства и близост с хора с нарушено зрение, трябва да има адекватна информация и 
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подкрепа, така че погрешните и вредни вярвания и концепции да започнат да избледняват 
до пълно разтваряне.  
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