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В България от 1994 година действа Асоциацията на родителите на 
деца с нарушено зрение /АРДНЗ/ и е призната от правителството на 
Република България за национално представителна организация. Член е 
на Националния съвет за рехабилитация и социална интеграция на 
хората с увреждания. Това дава възможност на експерти на Асоциацията 
да участват в разработването на нормативни документи като: Национална 
стратегия за равни възможности на хората с увреждания, Закон за 
интеграция на хората с увреждания и др. Целта на организацията е не 
само да помага за разрешаването на общите проблеми, но най-вече да 
насочи усилията си към конкретния проблем на всяко дете. Една от 
важните задачи на организацията е професионалното обучение.  Още при 
учредяването на АРДНЗ родителите насочват своите усилия за: 

* защита правата на децата с нарушено зрение; 

* оказване на финансова подкрепа на специалните училища за деца с 
нарушено зрение в София и Варна; 

* подпомагане на интегрираното обучение на слепите и слабовиждащите 
ученици; 

* осигуряване на допълнителна преподавателска дейност; 

* информационно обслужване на семействата на родителите на деца с 
нарушено зрение.   

АРДНЗ осигурява средства за рехабилитация на децата с нарушено 
зрение, както и на тези с множество увреждания, финансира превоза на 
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децата от домовете им до училищата в София и Варна, финансира 
издаването на учебници на брайл, осигурява средства за придружители на 
слепи деца, като по този начин помага за социалната им интеграция. 

Децата със зрителни нарушения в България имат право да изберат 
къде да се обучават: в едно от двете специализирани училища - в 
градовете София и Варна, или интегрираната форма в избраното от тях 
общообразователно училище, подпомагани от ресурсен учител, 
специалист в обучението на зрително затруднени. Децата и учениците с 
нарушено зрение се насочват за обучение в детски заведения, специални 
или общообразователни училища от Регионалните центрове за 
подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ към 
областните градове. Правото на избор дава на ученика възможност да 
получи най-доброто за него образование. Това е и предпоставка за 
бъдещата му реализация в обществения живот като пълноправен член на 
обществото. 

Голямо приложение в обучението на зрително затруднените деца 
намират съвременните технологии. От 2003 г., благодарение на Българска 
асоциация за компютърна лингвистика, незрящите използват гласов 
софтуер за компютър (text to speech – Speech Lab), което изключително 
разшири кръга на познания и умения, които те могат да използват. 
Традицията в обучението на зрително затруднени деца в страната ни е с 
повече от 100-годишен опит, изграден в двете специализирани училища. 
В тях към момента се обучават общо около 300 ученици, на които се 
предлага:   

- Обучение по специални програми в индивидуални или групови занятия 
по зрителна рехабилитация, ориентиране и мобилност, полезни умения, 
тактилно творчество, лечебна физкултура.   

- Работа със специалисти – учители, възпитатели, психолози, логопед, 
зрителен терапевт, рехабилитатори, кинезитерапевти.  

Обучението и възпитанието на зрително затруднените деца е 
целодневно. Провежда се в малки групи от квалифицирани специалисти и 
обслужващ персонал. То включва подготвителен клас, в който се 
обогатява сензорният опит и се извършва предбрайлова подготовка, и 
продължава по общообразователните програми до 12 клас. Учениците 
усвояват пълния обем от академични знания за съответните степени. 
Могат да  кандидатстват във ВУЗ.  

В училищата се обучават и деца с множество увреждания – зрително 
затруднени с други съпътстващи заболявания. На учениците се предлагат 
различни извънкласни занимания, според техните желания и способности: 
обучение по пиано или друг музикален инструмент, солово или хорово 



пеене, музикотерапия, апликация, моделиране, спортни секции по голбал, 
шахмат, лека атлетика, бойни изкуства.   

Към училищата действат служба по Ранно въздействие, 
обслужваща деца от 0 до 6 години по домовете и масовите детските 
градини, и служба за Интегрирано обучение - подпомагаща ученици със 
зрителни затруднения, които се обучават в общообразователните 
училища.  

В двете специализирани училища функционират брайлови 
печатници, които произвеждат нужните брайлови учебници и релефни 
помагала за учениците в тях и за тези, които са избрали интегрираната 
форма на обучение в общообразователно училище. Благодарение на 
големи дарителски фирми все по-често слабовиждащите ученици могат да 
ползват в училищата модерни технически и оптични помощни средства в 
процеса на обучение и своето ежедневие.  

През 1992 г. е създадена Българска фондация „Училище за деца с 
нарушено зрение“ /БФ „УДНЗ“/ по предложение на посолството на 
Великобритания в гр. София, което чрез фондацията финансира ремонт 
на столовата в СУ УНЗ „Луи Брайл“. БФ „УДНЗ“ подпомага обучението, 
рехабилитацията, материалната база на СУ УНЗ „Луи Брайл“, спорта и 
бита на учениците. Участва и в международни проекти. Една от целите на 
фондацията е социалната интеграция на учениците с нарушено зрение и 
професионалната квалификация на учителите.  

В град Пловдив действа единствената за страната специализирана 
детска градина за слепи и слабовиждащи деца. В същия град функционира 
и единственият рехабилитационен център за възрастни хора със зрителен 
проблем или такива, които късно са изгубили своето зрение. Там те 
получават нужната им рехабилитация и обучение за независим и 
пълноценен живот. От 2000 г. у нас работи и фoндация „Очи на четири 
лапи”, която има за цел обучението на кучета за водачи на незрящи хора. 

За съжаление в градовете на България все още не е изградена на 
подобаващо ниво инфраструктурата в градските центрове и жилищните 
квартали за по-добра достъпност и независимост на хората с нарушено 
зрение. Все по-често се срещат звукови светофари и има поставени 
гласови модули за проследяване на обществения транспорт из 
българските кръстовища, но това не е достатъчно за постигане на 
оптимална мобилност на хората с нарушено зрение.  

Особено значение за подготовка на специалисти, които работят с 
деца с нарушено зрение, има факултетът по Науки за образованието и 
изкуствата, катедра „Специална педагогика и логопедия“ към Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. Екипът на катедрата от години е 



проводник на съвременните тенденции в обучението на студенти, бъдещи 
специалисти за работа със зрително затруднени деца, разработва редица 
новаторски програми и методики, участва в международни проекти и 
организира такива.  Професор Радулов е създател и председател на 
Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца, която с 
дейността си подпомага тези ученици. 

Към Съюза на слепите в България функционират предприятия, 
които са специализирани за хора с нарушено зрение. Те са понякога 
единствената алтернатива на незрящите за трудова реализация. С 
разширяването на пазара на труда и промените в законодателната 
система са свързани надеждите на все повече зрително увредени хора да 
се реализират извън този тип институции.   

В гр. София дълги години функционира Национално Читалище на 
Слепите "Луи Брайл". То поддържа богата електронна и брайлова 
библиотека, задоволяваща нуждите на незрящите хора в национален 
мащаб. Печатницата към читалището от години работи за 
разпространението на периодика и брайлови книги сред хората с 
нарушено зрение. 

Неправителствената организация „Хоризонти” организира и 
подпомага обучението на студенти с нарушено зрение. Това е една от най-
активните организации в страната, чиято дейност е свързана с участие в 
държавни и международни проекти. 

След приемането на България в ЕС започна все по-активно да се 
работи по проблемите на хората в неравностойно положение и тяхната 
интеграция в обществото. Синхронизирането на българското с 
европейското законодателство даде възможност да се приемат редица 
закони, засягащи пряко правата на хората с увреждания. Стана възможна 
тяхната реална интеграция в обществения живот и пълноправното им 
участие в него на всички нива. Държавата, съвместно с 
неправителствените организации, постави добро начало, което се 
надяваме да доведе до достигане на крайната цел на всяко развито 
общество - да приема различните хора, да отговаря на техните 
потребности и да им осигурява достоен, пълноценен живот. 

 

Този материал 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 сайта се носи от Асоциация на родителите на 
деца с нарушено зрение 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. 


