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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 юли до 
декември 2020г.  

Светът не успя да се справи с ковид пандемията със скоростта, с която всички се 
надявахме. Кризата, до която се стигна в Европа и по цял свят стопира каквито и 
наченки на оптимизъм и подготовка за работа лице в лице да се бяха зародили.  

Това, което можехме да продължим да правим беше да работим по възможните 
канали, а именно онлайн и по телефона.  

По времето на тези месеци екипът по проект «Равни шансове» продължи да бъде 
активен по начините, които са възможни предвид обстоятелствата.  

На страницата на проекта във Facebook и на сайта на проекта са публикувани 
следните видео и други полезни за аудиторията материали: 

 

 

 

 

На 02.07 Милена Костадинова от екипа на АРДНЗ взе участие в дискусионна среща, 
организирана от Ретина България във връзка с изпълнение на техен международен 
проекта „Визия за зрение“. Срещата бе насочена основно към хората с остатъчно зрение. 
Беше обсъдена идеята за по-тясно сътрудничество между организациите на и за хора 
със зрителни увреждания и комисиите, които освидетелстват такива лица, за да се 
достига до повече хора, на които може да се помогне. Екипите по проект "Равни 
шансове" на АРДНЗ и Ретина България тепърва има да си сътрудничат по теми и 
въпроси от общ интерес. 



                                                                                                                  
        
 

“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 

 

 

 

 

Видео от разговор между Цвета Балийска-
Соколова, Моника Методиева и Георги 
Желязков от 21 юли 2020г., публикуван ден по-
късно. Разговорът на тримата е свързан с темата 
относно изборите, които правим, когато сме 
достатъчно осъзнати да можем да преценим 
дали една ситуация и свързаните с нея събития 
ще доведат до положителни или по-скоро 
негативни и неудовлетворяващи резултати, за 
едната или двете въвлечени страни - дали 
съзнателно ще продължим изпълнението ако 
знаем, че ние ще спечелим, а другите ще 
загубят или ще обявим решение още в самото 
начало, че се ангажираме само ако всички ще 
спечелят: "печеля-печелиш или нямаме сделка"! 

https://fb.watch/2D3zIs_b4y/  

Отново в сътрудничество с екипа на Sofia International 
Film Festival / Международен София Филм Фест и Дом 
на киното / Dom na kinoto направихме предложение за 
адаптирано кино, от което се възползваха около 20 
зрители! Адаптираният за зрително затруднена публика 
филм е на Вим Вендерс - "Потапяне", а излъчването е 
било на 30 август - неделя - 14:00 - Дом на киното. 
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Поредното кино предложение заедно с 
Резонанс синема и Дом на киното – 
отново адаптиран филм за зрително 
затруднена публика – „Чутовното 
нашествие на мечките в Сицилия“ – 
септември 2020г.  

С подкрепата на «Равни шансове» и 
АРДНЗ младежи от СУУНЗ «Луи Брайл» 
бяха включени в спортен лагер в гр. 
Дряново в периода 18-25 октомври 2020г.   
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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: 

На сайта на проекта е публикуван нов материал, изготвен от членове на екипа, на 
тема "Интердисциплинарен подход при деца със зрителни затруднения и 
проблеми в развитието в ранна детска възраст". Можете да го откриете тук: 
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/07/Интердисциплинарен-
подход-при-ЗЗ-деца.pdf  

„Психо-моторно развитие, познавателни умения и игра при малките зрително 
затруднени деца“, изготвен от Десислава Бенева и Евелина Стоянова, можете да го 
откриете тук: 

“Квалификация, професионална ориентация и мотивация на хора с нарушено 
зрение”, изготвен от Десислава Бенева и Любомир Велков, можете да го откриете 
тук: https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/11/labor-market.pdf  

“РЕТИНОБЛАСТОМ”, изготвен от Десислава Бенева и Евелина Стоянова, документа 
можете да откриете тук: 

“Възможности за спортове за незрящи в България”, изготвен от Таня Ангелова. 
Документът е достъпен тук: https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-
content/uploads/2020/05/sportBl_TA.pdf  

“Йога за хора с нарушено зрение”, изготвен от Зорница Станева. Документът е 
достъпен тук: https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/09/Yoga.pdf  

“Голбал като извънкласна дейност/спорт”, изготвен от Зорница Станева. 
Документът е достъпен тук: https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-
content/uploads/2020/09/Golball.pdf  
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“Джудо за незрящи”, изготвен от Зорница Станева. Документът е достъпен тук: 
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/09/Judo.pdf  

“Стрелба с лък за лица с нарушено зрение”, изготвен от Зорница Станева. 
Документът е достъпен тук: https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-
content/uploads/2020/09/Archery.pdf  

“Бягане за незрящи”, изготвен от Зорница Станева. Документът е достъпен тук: 
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/11/Sport_run.pdf  

“Лека атлетика”, изготвен от Зорница Станева. Документът е достъпен тук: 
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/11/Sport_atletic.pdf  

“Ски бягане”, изготвен от Зорница Станева. Документът е достъпен тук: 
https://ravni-shansove-ardnz.eu/wp-content/uploads/2020/11/Sport_ski-1.pdf  

 

На 29ти декември 2020г. Зорница Станева проведе онлайн обучение по визуална 
информираност за 3-ма студенти, специалност „специална педагогика“ в СУ 
„Климент Охридски“, като покри темите зрителни увреждания и трудности, които 
срещат хора с различни зрителни увреждания, баланс между рисковете и 
възможностите, адаптиране на средата, така че да бъде възможно най-
благоприятна за учене/работа, погрешни концепции и отношение към хората с 
нарушено зрение и някои особености при симулацията на загуба на зрение.  
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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. 
Изпълнението на проекта е удължено до август 2021г., за което можем само да сме 
благодарни на експертите от УО, които съдействаха на екипа по всички възможни 
начини.  

За момента обаче, това все още не е възможно, затова бихме желали да отправим 
покана към всички заинтересовани, за един нов вид онлайн семинари.  

Вижте информация по-долу и се свържете с нас, за да се запишете! 

 

„Надскочи се!“ 
Равни шансове за хора с нарушено зрение 

мотивационен семинар 

 

Разкрий уникалните си сили, развий способностите си и сподели уменията 
си със света! 

Семинарът съдържа 10 тематични, последователно конструирани сесии, надграждащи се една 
след друга и разгръщащи теми като:  

*„Кой съм аз и накъде отивам?“ 

*„Как да съм сигурен/а в какво е най- добре да вложа времето и енергията си?“ 

*„Как да бъда про- активен/а и ефективен?“ 

*„Пътят към независимостта - физическа, финансова и емоционална“ 
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*“Как да общувам емпатично и успешно- в личния и професионалния си живот?“ 

*“Синергия и стратегия печеля - печелиш“ 

Семинарът ще е изграден от 10 сесии по 1,30 часа като след всяка сесия ще има задание по темата, 
което да се изпълни до другата среща.  

Цел на семинара е изграждане на полезни работни навици като: 

1. само-организация 
2. точност 
3. отговорност към работен процес и група 
4. спазване на крайни срокове  
5. умения за критично мислене 
6. работа в екип 
7. спонтанност, гъвкавост и креативност 

 
В процеса на работа участниците ще опознават силните си и слаби страни, ще се свържат с 
истинските си желания, копнежи и таланти. Ще получат практически насоки, конкретни отговори 
и ще съставят план за действие. 

След края на семинара ще се постави началото на Мотивационен Клуб за хора с нарушено зрение 
„Вижу“, който ще се провежда веднъж в месеца и ще осигурява на членовете си възможност за 
споделяне, развиване, вдъхновение, създаване на контакти.  Всички, които са присъствали на 
всички 10 срещи и са изпълнили поставените задачи ще получат покана да се присъединят в Клуба. 

В клуба участниците ще имат възможност да развиват лидерските си умения като осъществяват и 
организират активности за членовете на клуба, както и ще се обучават за модератори на срещи 
под менторството на водещия на програмата.  

Срещите ще бъдат през 2 седмици в платформата зуум и на живо, според пандемичните 
обстоятелства в страната. Поканата е към зрително затруднени хора от цяла България. 

 

Начало 1 февруари 2021- край 14 юни 2021 

През понеделник от 18:30- 20:00 ч  
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Дати: 1 февруари, 15 февруари, 1 март, 15 март, 29 март, 12 април, 26 април, 10 май, 24 май, 7 
юни. Публично представяне на резултатите- 14 юни 2021! 

Стриктно ще се съблюдава прогресът и отговорността към семинара като се отбелязва 
присъствието и изпълнението на задачите по точкова система с награди.  

 

Основни точки: 1 точка за присъствие и 1 точка за изпълнена домашна работа.  

Допълнително ще има точки за: 

1. отлично представяне - 1 точка 
2. задълбочено навлизане в темата - 1 точка 
3. креативност – 1 точка 
4. отговорност към процеса и групата - 3 точки 
5. точност и коректност - 2 точки 

 

На края на семинара ще има публично представяне на резултатите с дискусия с публиката и 
награждаване на най- добре представилите се участници.  

На дискусията ще бъдат поканени потенциални работодатели и/или възможни бъдещи 
партньори на незрящите младежи 

 

Награди: 

1. 20- 25 точки- сертификат за завършен семинар, включване в Мотивационен Клуб за 
незрящи „Вижу“  и препоръчително писмо за бъдещи работодатели 

 

2. 25- 35 точки- сертификат за завършен семинар, включване в Мотивационен Клуб за 
незрящи „Вижу“ , препоръчително писмо за бъдещи работодатели и материална 
награда. 
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3. 35-50 точки – материална награда, включване в курс на Ресурсен център Пловдив 
според потребностите, сертификат за завършен семинар, включване в 
Мотивационен Клуб за незрящи „Вижу“, препоръчително писмо  за бъдещи 
работодатели и плакет. 

        

 


