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 Новини, свързани с изпълнението на проекта през януари 

и февруари 2020г.  

На 9ти, 16-ти и 23ти януари 2020 година за младежи с нарушено зрение в София 

бяха организирани отново мотивационни уъркшопи в сградата на СУУНЗ «Луи 

Брайл», гр. София. Важно беше движението в пространството, оформянето на 

структурирани изказвания.  
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На 10 февруари, заедно с Иван Янев, в пресконференция пред БТА взе участие и 

Зорница Станева. Задачата на пресконференцията бе представяне на възможности 

за спортуване за деца, младежи и възрастни с нарушено зрение.  

Федерацията за спорт за хора със зрителни увреждания, представлявана от г-н 

Янев, ще помага на АРДНЗ в изпълнението на дейност 6 по проекта, свързана с 

насърчаване към здравословни спортни дейности за деца, младежи и възрастни с 

нарушено зрение. Запис от пресконференцията е споделен на страницата на 

проекта, представяща новини: 



                                                                                                                  
        
 

“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 

 

 

 

 13 февруари срещата в София бе малко по-различна. Групата преживя уъркшоп 

"Поглед навътре" за работа в екип и осъзнато ползване на слух и тактилност! 

Водеща този път бе Моника Методиева, с ко-фасилитатор Пламен Петков и 

помощници/участници Ивана Цветкова, Таня Ангелова, Зорница Станева и 

младежи от училище "Луи Брайл". "Поглед навътре" ще бъде представен и по 

време на предстоящия младежки обмен по проект OurSCOPE, който стартира на 17 

февруари в Монпелие, Франция. 
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Уъркшопът включи много игри, които изискват екипна работа, доверяване на 

партньорите в отбора/екипа, ползване на тактилни похвати за постигане на общи 

цели.  

Уъркшопът бе оценен високо от всички участници – зрящи и незрящи. Незрящите 

коментираха колко е било полезно да се работи в екип и че са разбрали, че могат 

неща, на които не са вярвали, че са способни. Зрящите споделиха колко е различно 

усещането да си с отнето зрение и от теб да се изисква да си активен и да помагаш 

на другите, а не да си просто пасивен получател.  
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В България, както и в много други европейски страни, на дневен ред стои въпроса с 

интегрираните в масови училища деца с нарушено зрение, които много често 

прекарват часовете по физическо възпитание и спорт в чакане всичко да свърши, за 

да се върнат в класната стая. Те трудно участват в отборни спортове и са обречени 

на изключване по този параграф. 

След много разговори с членовете на семейства с деца с нарушено зрение в 

Италия, бе потвърдено, че онова, което най-много ги плаши са безопасността и 

физическата сигурност на децата. За много от тях, играта футсал за незрящи петима 
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срещу петима, която е популярна в тази страна, е опасна и това означава, че те 

ориентират децата си към индивидуални спортове, а не бива да се забравя, че 

отборните спортове имат голям терапевтичен ефект както на психологическо ниво 

заради отношенията, които се градят, така и на ниво физическо развитие и 

ориентация. Причината за това е, че способността да се движиш свободно на 

игрището без чужда помощ (бял бастун, водач или куче), да знаеш накъде отива 

топката, да се ориентираш, за да можеш да хванеш топката или да я подадеш на 

съотборник води до ползи по отношение на координация и пространствено 

ориентиране, което излиза от границите на футболното игрище и има голямо 

въздействие върху качеството на живот (“Някой, който знае как да се ориентира на 

футболното игрище, няма да се загуби и в квартала,” казва Якопо Лили, незрящ 

футболист с 20 години практика – капитан на италианския национален отбор по 

футбол и футболист, вече изпитал VISIBALL). 

Събирането на всички тези елементи – безопасност, сигурност, самота, ползи от 

различно естество за личността – довежда група организации от Европа до 

инициирането на Еразъм+ проект „Четири минутни бариери“ и създаване на нова 

игра, която може да се превърне с нещо изключително важно за интеграцията на 

хората с нарушено зрение. Новият спорт събира на едно игрище зрящи и незрящи 

играчи в нов вид футбол – VISIBALL – който има малко по-различни правила, за да 

направи възможно съвместното отборно състезание без зрящите да е необходимо 

да се лишават от способността си да виждат. След много разговори, залягане над 

работната маса и в крайна сметка тестване на практика в момента разполагаме с 

драфт на този нов спорт, който е еднакво вълнуващ за зрящите и незрящите 

състезатели и който е достатъчно добре балансиран, така че незрящите спортисти 

да не се чувстват фрустрирани. 
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Този красив спорт VISIBALL петима срещу петима е по-безопасен от футсал за слепи, 

по-забавен за незрящите, защото подаванията от зрящи съотборници са по-точни, а 

и подаванията от незрящите футболисти се правят по-спокойно и поради това е 

доста по-динамичен. Играта е възможна на много места, където има няколко души 

с нарушено зрение, което е чудесно за целите на интеграцията и за обмена между 

зрящи и незрящи и техните житейски реалности. Това е дисциплина, в която няма 

нищо изкуствено и няма наложена интеграция. Правилата ѝ позволяват да се играе 

на прекрасно състезателно ниво. Отборите се състоят от по 5 играча, от които 3ма 

са зрящи и 2ма незрящи. Вратарят е задължително зрящ. Съществено за играта е: 

звънтяща топка, като във футсал за слепи, наличие на ограждения или публика, 

която да позволява на незрящи играчи да се ориентират в пространството на 

терена. Двамата незрящи играчи трябва да са позиционирани в двете полета на 

игрището, като могат да си разменят позициите. Ако защитник атакува човек с 

топка, задължително сигнализира гласно с международния термин “Voy“. 

Правилата не позволяват на зрящ играч да отнеме топката на незрящ, когато 

последният е във владение, но пресичането на пас е позволено. Обратно на това, 

незрящ футболист може да атакува който и да било противников играч, владеещ 

топка. За да бъде признат един гол, до него трябва да се е стигнало след поне 3 

последователни паса в офанзивната половина на полето. 

Тестването на този спорт в България предстои с играчи с нарушено зрение, които 

ще привлечем чрез федерацията и училище „Луи Брайл“, както и със зрящи 

доброволци, първи сред които ще бъдат спортисти от отбора на Надеждата – 

футбол за бездомни – чийто ръководител Виктор Кирков потвърди готовност за 

впускане в тази авантюра. 
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През месец март 2020г. предстоят две обучения по визуална информираност – на 5 

март във Враца и на 6 март в Пазарджик.  

За повече информация следете фейсбук страницата на проекта.  

        

 


