
                                                                                                                  
        
 

“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 № 8 

за декември 2019 година 

 

ПРОЕКТ “РАВНИ ШАНСОВЕ ЗА СОЦИАЛНА    

ИНТЕГРАЦИЯ И ЗАЕТОСТ ЗА ХОРАТА С НАРУШЕНО    

ЗРЕНИЕ” 
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За контакт и допълнителна информация: 

Председател на УС — Лазар Живанкин 

https://ravni-shansove-ardnz.eu/
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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 октомври 

до декември 2019г. месец.  

На 3-ти и 10-ти октомври 2019 година младежи с нарушено зрение в София взеха 

участие в мотивационни уъркшопи в сградата на СУУНЗ «Луи Брайл», гр. София. 

Като първа среща след лятото, първото събиране на групата започна със споделяне 

кой как е изкарал летните месеци и премина в оценка на непосредствените 

планове, заложените цели и желанията на младежите. Важно беше правенето на 

самооценка и целеполагане, разбито на стъпки, през които всеки трябва да 

премине, за да постигне поставените цели.  

 

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

състояха традиционните мотивационни уъркшопи, които нашият екип провежда 

няколко пъти в годината с младежи от региона, така и обучение за доброволци от 
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региона. В обучението бяха разгледани 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“, но освен това двама от участниците от 

местната група младежи представиха свой уъркшоп, използващ упражнения 

съчетаващи в едно цветове и звуци.  
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Последваха още уъркшопи в София: 

На 14 ноември 2019г. с цел развиване на умения за правилно изразяване и 

разчитане на емоции и спряване със сложни ежедневни ситуации: 
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На 28 ноември 2019г. с фокус - планиране на пътуване с цел справяне в нова, 

непозната среда: 

   

 

За незрящата аудитория, заедно със София филм фест, организирахме прожекция с 

аудио описание в Дом на киното на 12 ноември 2019г. Оценката, която 

адаптираният филм получи от повече от 30 зрители с нарушено зрение бе 

изключително висока – всички се бяха насладили на културното събитие, защото 

направената аудио адаптация на филма "Дългият път на север" на Реми Шайе бе с 

много високо качество. Филмът бе озвучен на български, а адаптираният текст бе 

представен от актрисата Диа Мантова. 
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Освен прекрасната работа, свършена с младежите във Варна и в София, екипът успя 

да организира и две обучения по „визуална информираност“ – на 1 ноември 2019г. 

в Пловдив със съдействието на Национален център за рехабилитация на слепи и на 

17 декември 2019г. в ProjectLab в София с участници старши експерти по 

приобщаващо образование, ресурсни учители, експерти от РЦПППО София-град, 

психолози и представители на НПО! 

Към упражненията, изпълнявани със симулационните очила бяха добавени нови, 

както и някои коментари относно повишена осъзнатост и внимание при 

реализиране на подобни дейности, така че предоставяната възможност да има 

наистина образователен характер, а не да създава по-скоро погрешни възприятия 

относно нивото на самостоятелност и способности на хората с нарушено зрение.  
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