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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 януари до 
април 2021г.  

Тъй като срещите във физическа среда продължиха да бъдат невъзможни или 
прекалено стресиращи и съответно нежелани, ние решихме да разширим 
дейността онлайн и включихме възможности за онлайн обучения по «визуална 
информираност» и онлайн поредица от семинари „Надскочи се!“.  

 

С разширеното съдържание на обучение „визуална информираност“, включващо, 
освен 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 още и: 
- Асистиращи технологии 
- Кариерно ориентиране и подготовка  
- Компенсаторни умения 
- Независим живот 
- Ориентиране и мобилност 
- Самоопределяне 
- Социални умения 
- Умения за визуална ефикасност 
- Спортни занимания и физическа активност 
проведохме две онлайн обучения за ресурсни учители, психолози, специални 
педагози, старши учители и други заинтересовани специалисти от цялата страна.  

Първото обучение бе проведено на 23 февруари 2021г. В него се включиха 32 
участника, от които 1 студент специална педагогика и 31 ресурсни учители, 
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специални педагози, логопеди и психолози от РЦПППО от 16 града (Пловдив, 
Търговище, Габрово, Велико Търново, Шумен, Благоевград, София-град, Стара Загора, 
Плевен, Шумен, Ловеч, Ямбол, Монтана, Сливен, Враца, Смолян), 1 детска градина и 1 
ОУ.  
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Второто обучение бе проведено на 2 април 2021г. В него се включиха 33 участника - 
ресурсни учители, старши учители, логопеди, специални педагози от РЦПППО 
(София-град, Перник, Враца, Стара Загора, Пазарджик), ЦСОП Варна, няколко 
основни, начални и средни училища, Обединено училище "Никола Вапцаров", с. 
Вълчитрън, една детска градина и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий".  

 

 



                                                                                                                  
        
 

“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 

В края на май 2021г. сме планирали онлайн среща „визуална информираност“ за 
родители на деца с нарушено зрение, за която ще разкажем в следващия бюлетин.  

Поредицата от онлайн семинари, за която споменахме в предишния бюлетин и 
отправихме покана за записване, се случва от началото на м. февруари вече със 7 
проведени срещи. 

Първата среща „Надскочи се!“ се проведе на 1 февруари 2021г.  

  

Втората среща „Надскочи се!“ се проведе на 15 февруари 2021г.  
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Третата среща „Надскочи се!“ се проведе на 1 март 2021г.  
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Четвъртата среща „Надскочи се!“ се проведе на 15 март 2021г.  
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Петата среща „Надскочи се!“ се проведе на 29 март 2021г.  

 

Шестата среща „Надскочи се!“ се проведе на 12 април 2021г.  
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Седмата среща „Надскочи се!“ се проведе на 26 април 2021г.  

 

След приключването на поредицата от срещи, записите от тях ще бъдат споделени, 
за да има възможност по-широка аудитория да се запознае с темите, които са 
обсъждани.  

 


