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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 през май и 

юни 2020г.  

За съжаление и тревога на всички, пандемията не затихна и изчезна успешно, а 

напротив, подсилена от премахването на задължителните мерки за изолация, 

достига до нови опасно високи нива. Какво може да се прави в подобни 

безпрецедентни условия освен хората да работят едни с други по канали, които са 

възможни и достъпни, а именно онлайн и по телефона.  

По времето на тези два месеца екипът по проект «Равни шансове» продължи да 

бъде активен по начините, които са възможни предвид обстоятелствата. Срещи за 

мотивация на младите хора се провеждат регулярно в zoom, а записите от тях се 

качват във фейсбук и на сайта на проекта, за да могат да бъдат гледани от онези, 

които не са били на разположение в конкретния момент, но които проявяват 

интерес към темите, които се обсъждат.  

На страницата на проекта във Facebook и на сайта на проекта са публикувани 

следните видео материали: 

 

Диалог между Цвета Балийска-

Соколова и Моника Методиева 

за нейния икигай и големите 

три въпроса! Публикуван на 9 

май 2020г.  

https://www.facebook.com/258

182478230116/videos/62192408

5068984/  

https://www.facebook.com/258182478230116/videos/621924085068984/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/621924085068984/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/621924085068984/
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Видео от онлайн срещата на 

Цвета Балийска с Моника 

Методиева и Георги Желяз-ков. 

Изключително интересен 

разговор за личностно разви-тие 

и израстване. Публикувано на 20 

май 2020г.  

https://www.facebook.com/25818

2478230116/videos/88073955239

0295/  

Видео от разговор между Цвета 

Балийска-Соколова и Георги 

Желязков от 21 май 2020г., 

публикуван ден по-късно.  

https://www.facebook.com/25818

2478230116/videos/24172671728

2838/  

https://www.facebook.com/258182478230116/videos/880739552390295/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/880739552390295/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/880739552390295/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/241726717282838/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/241726717282838/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/241726717282838/
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Дискусията между Цвета 

Балийска-Соколова, Георги 

Желязков и Моника Методиева 

от 29 май 2020г. (публикувана на 

1 юни).  Отново много интересна 

и предизвикателна. 

https://www.facebook.com/25818

2478230116/videos/27145095397

1874/  

Разговор между Цвета Балийска-

Соколова, Моника и Георги 

относно това колко е важно да 

можеш правилно да определяш 

кои от задачите или дейностите 

ти са спешни и не толкова, както 

и колко са важни. Публикуван на 

13 юни 2020г. 

https://www.facebook.com/25818

2478230116/videos/26654519144

3794/  

https://www.facebook.com/258182478230116/videos/271450953971874/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/271450953971874/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/271450953971874/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/266545191443794/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/266545191443794/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/266545191443794/


                                                                                                                  
        
 

“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 

 

 

 

 

 

 

 

Експертите работят по материали, които да са полезни за хората с нарушено зрение 

и техните роднини, хората, полагащи грижи или учещи и работещи съвместно с тях. 

На сайта и във фейсбук ги споделяме, за да могат да бъдат ползвани от възможно 

най-широк кръг заинтересовани лица. Ето ги изброени и тук: 

„КАК ДА ОБЩУВАМЕ С ХОРАТА, КОИТО ИМАТ НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ“ изготвен от 

Десислава Ст. Димитрова-Ралчева и наличен за сваляне и четене тук: https://ravni-

shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/Obshtuvane.pdf 

„НАРЪЧНИК С ОТГОВОРИ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ ПО ВРЕМЕ НА 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ“ изготвен от Милена Костадинова: https://ravni-

shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/Jud_FAQ.pdf  

Разговор за това как плани-

рането на предстоящата 

седмица според различните 

роли, които изпълняваме в 

живота, може да направи 

задачите далеч по-постижи-ми 

и не така страшни, както когато 

ги разглеждаме като един цял 

огромен сноп от стрели.  

Публикуван на 27 юни 2020г. 

https://www.facebook.com/2581

82478230116/videos/260234407

3200308/  

https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/Obshtuvane.pdf
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/Obshtuvane.pdf
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/Jud_FAQ.pdf
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/Jud_FAQ.pdf
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/2602344073200308/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/2602344073200308/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/2602344073200308/
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„Институции и организации за зрително затруднените деца и възрастни в България“ 

изготвен от Десислава Бенева-Тодорова: https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-

content/uploads/2020/05/Jud_FAQ.pdf  

 

„НЯКОИ ПОЛЕЗНИ НАСОКИ ПРИ РАБОТА С ХОРА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ“, 

изготвен от Евелина Стоянова: https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-

content/uploads/2020/05/help_Bl.pdf  

Надяваме се, че след овладяването на пандемията ще имаме възможност отново 

да се срещаме на живо със заинтересованите лица и да провеждаме обучения и 

съвместни дейности. Ще можем да ходим на кино, на театър, на опера.  

До тогава ще продължаваме да работим за вас и с вас дистанционно и ще ви 

даваме материали и упражнения за саморазвитие и самоусъвършенстване.  

За повече информация следете фейсбук страницата на проекта.  

        

 

„Комуникация между зрящи и 

незрящи“, материал, изготвен 

и записан от Зорница Станева 

и публикуван на 11 май 2020г.  

https://www.facebook.com/25

8182478230116/videos/871807

923295415/  

https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/Jud_FAQ.pdf
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/Jud_FAQ.pdf
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/help_Bl.pdf
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/05/help_Bl.pdf
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/871807923295415/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/871807923295415/
https://www.facebook.com/258182478230116/videos/871807923295415/

