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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 7 

за септември и октомври 2019 година 

 

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 
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За контакт и допълнителна информация: 

Председател на УС — Лазар Живанкин 

ardnzbg@gmail.com / Тел. 0822 22668 

 

Любомир Велков — ръководител на центъра за предоставяне на услуги на лица и деца с 

увредено зрение и техните семейства 

lubovelkov@gmail.com / Тел. 0898 594116 

 

Зорница Станева — експерт 

zornitsastaneva@gmail.com / Тел. 0889 306134  
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Новини, свързани с изпълнението на проекта от септември 

до октомври месец.  

На 13-ти септември 2019 година младежите с нарушено зрение от театър «Вижу» 

представиха авторското представление “П(Р)ОГЛЕДНИ“ в Нов театър НДК. Публиката 

беше многобройна и всички бяха развълнувани и тръпнеха в очакване да гледат 

пиесата, която до момента събра награди на няколко театрални фестивала в 

страната. За тези, които не са успели да присъстват на представлението, то ще се 

играе отново на 31-ви януари 2020 година.  
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Очакваме да присъстват още хора, за да се насладят на актьорската игра на 

прекрасните и талантливи участници, както и да отнесат със себе си посланието на 

постановката и да го предадат нататък. Осъзнатостта, информираността и 

ангажираността на хората по отношение на пречките, които срещат незрящите, 

трябва да бъдат активирани и да се създават основи за изграждане на мостове за по-

ефективна и успешна комуникация между тези с нарушено зрение и зрящите.  

 

На 11-ти, 12-ти и 13-ти октомври в СУУНЗ “Иван Шишманов“ в град Варна ще се 

състоят както традиционните мотивационни уъркшопи, които нашият екип 

провежда няколко пъти в годината с младежи от региона, така и обучение по 

визуална информираност за учители от цялата област (на 11 октомври 2019г. от 

10:30ч. в сградата на СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“). В обучението ще се 

разгледат теми като: какво представляват зрителните нарушения и какви са 

основните затруднения, свръзани с тях; погрешни концепции за хората с нарушено 

зрение; възможности за адаптиране на средата в полза на незрящите; рискове, 

заплахи и вземане на решения за предотвратяването им. В страницата ни във 

фейсбук можете да откриете информация за предстоящите ни „обучения по 

визуална информираност“. 

Междувременно екипът поднови мотивационните уъркшопи, които се провеждат 

все учебен/работен четвъртък в СУУНЗ “Луи Брайл“, и посредством които нашият 

екип цели да подобри самооценката, презентационните умения, уменията за работа 

в екип и да създаде увереност и постоянство у младежите, които участват.  

Първата среща за новия „сезон“ бе проведена на 3 октомври 2019г.  
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