
                                                                          
 

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

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

 

Проектът е финансиран от Европейски 
съюз и Европейски социален фонд по 

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

2020г., „Равни шансове“  
BG05M9OP001‐2.011 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 6 
ЮНИ 2019г. 

 
 
 
 

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

ЗРЕНИЕ” 
 

Номер на договора BG05M9OP001‐2.011‐0002-C01 
 

https://ravni-shansove-ardnz.eu    
 

 

 

 

 

 

За контакт и допълнителна информация: 
Председател на УС — Лазар Живанкин 

ardnzbg@gmail.com / Тел. 0822 22668 
 

Любомир Велков — ръководител на центъра за предоставяне на услуги на лица и деца 
с увредено зрение и техните семейства 

lubovelkov@gmail.com / Тел. 0898 594116 
 

Зорница Станева — експерт 
zornitsastaneva@gmail.com / Тел. 0889 306134  

 

https://ravni-shansove-ardnz.eu/
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Новини, свързани с изпълнението на проекта от май и юни 
2019г.  
 
Какво по-хубаво от това "визуална информираност" да се получава чрез изразните 
средства на театъра! На 11-ти май група участници в проекта от София изпратиха своите 
послания към пълната зала в Народно читалище "Славянска беседа - 1880" на ул. Г. С. 
Раковски 127, гр. София в рамките на 16ти Фестивал на читалищното театрално изкуство 
2019г.! Всички бяха блестящи и отдадени! Екипът отправя благодарности за перфектната 
организация, както по участието на младежите, така и по техническото обезпечаване на 
представлението в НЧ "Славянска беседа"! 
 

   
  

  
 
Участниците получиха грамота за своето присъствие на сцената на читалище «Славянска 
беседа», но не останаха само с това. Моника Методиева получи 3та награда за актьорско 
майсторство, а групата получи награда за работа в екип.  
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Няколко дни по-късно – на 16ти май – в СУУНЗ «Луи Брайл» проведохме среща за подготовка 

за предстоящото посещение на ученици от масово училище! Благодарение на Ирина 
Люцканова младежи с нарушено зрение от София ще се срещнат с ученици от 125то 
училище, гр. София, за да проведат за тях обучение по визуална информираност, 
включващо представяне на различни игри и ежедневни дейности, извършвани от хората с 
нарушено зрение, както и представяне на правилата за водене на незрящ човек, погрешни 
концепции и разбирания и правила за средата, в която работят и учат незрящите.  
 

 
 
На 13ти юни Зорница Станева проведе уъркшоп с четирима младежи с нарушено зрение, 
използвайки подходите на вербатим театъра. Големият въпрос на уъркшопа беше „Къде 
виждам себе си вбъдеще и какво искам да постигна в личен и професионален план“. 
Младежите бяха много искрени, благодарение на подходите на вербатим, и се забавляваха 
искрено, споделяйки себе си през думите на друг.  
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На 26ти юни младежите с нарушено зрение от театър „Вижу“ проведоха заедно с Цвета 
Балийска-Соколова и Таня Ангелова обучение по „визуална информираност“, заедно с 
практически уъркшоп за младежи от театрална група „Драмеди“.  
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По-късно през същия ден, младежите от „Вижу“ представиха „П(р)огледни“ пред аудиторията 
на театрален фестивал „Талантино“ в гр. Благоевград и достигнаха до умовете и сърцата на 
всички присъстващи. Две от участничките дори си тръгнаха с грамоти за актьорско майсторство: 
Снежана Максудова и Жулиета Рибникова! 
 

 
 

Видео от представлението в „Талантино“ - 
https://www.facebook.com/100009753786288/videos/969690713366046/?t=7  

 

https://www.facebook.com/100009753786288/videos/969690713366046/?t=7
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Следете страницата на проекта във фейсбук и официалния сайт, за да научите кога ще бъдат 
следващите обучения по „визуална информация“, както и къде предстои да ги проведем.  
 


