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 В началото на месец август 2021 г. свършеното по проекта 

бе отчетено пред българските медии посредством 

пресконференция 
Записът от проведената на 3 август 2021 г. пресконференция можете да откриете 

тук: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_df4lw9tg 

  
Този бюлетин ще има за задача също да представи един отчет за постигнатото от 

екипа по проект „Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с 

нарушено зрение“. 

 

Дейност 1: Инициативи за информиране и представяне на възможностите на 

хората с увредено зрение и ролята им в обществото с цел осигуряване на равни 

възможности и социално включване 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_df4lw9tg
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До края на 2020г. проведохме 6 обучения по "визуална информираност" във 

физическа среда - гр. Варна, гр. Нова Загора, гр. Пловдив, гр. София, гр. Враца и гр. 

Пазарджик и едно онлайн обучение със студенти "специална педагогика".  

В началото на 2021г. разширихме предлаганото чрез обучението съдържание и 

проведохме 2 онлайн обучения по визуална информираност за ресурсни учители, 

логопеди, специални педагози на зрително затрудни лица и едно обучение за 

родители на деца и младежи с нарушено зрение 

Заинтересованите лица, до които достигнахме посредством работата посочените 

градове са 181 преподаватели, студенти и специалисти, работещи със зрително 

затруднени деца, младежи и възрастни, както и родители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 2: Създаване на модел за сътрудничество и партньорство на местно и 

регионално ниво между всички заинтересовани страни в процеса на социално 

включване на хората с увредено зрение, в това число и за деца и семейства в риск 

и утвърждаване на добри практики 

• В мрежата се включиха 14 организации.  

• Готов и поддържан уеб-портал - http://ravni-shansove-ardnz.eu  

• Публикувани общо 21 видеа, които са основна част от електронните визитки 

на 11 младежи и 10 възрастни с нарушено зрение. 

• Публикувани са 10 електронни визитки на потенциални работодатели.  
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• Създаден е модел за сътрудничество с предложения за ролята и 

възможностите за сътрудничество между различните страни, включени в 

мрежата. 

 
 

Дейност 3: Извършване на изследвания, проучвания, анализи за потребностите на 

лицата и децата с увредено зрение и техните семейства в национален и 

регионален аспект 
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Това проучване бе реализирано с помощта на ресурсните центрове в национален 

мащаб, не само в София и Варна, където са специализираните училища, както и с 

помощта на регионалните организации към Съюза на слепите.  

Изготвихме три въпросника - 2 за групата на хората с нарушено зрение (учащи и 

завършили, възрастни) и един за членовете на техните семейства. 

Проучването обхвана 81 лица с нарушено зрение (70 възрастни и 11 ученици от 

СУУНЗ "Луи Брайл", гр. София) и 28 родители. 

 

Дейност 4: Създаване на център за лица и деца с увредено зрение 

• Предоставени психологически консултации и мотивационни уъркшопи за 

групи младежи в София и Варна.  

• 67 индивидуални психологически консултации - 26 на ученици и младежи, 

завършили средно образование и 41 на родители;  

• 159 мотивационни консултации (155 на ученици с нарушено зрение и 4 на 

възрастни с нарушено зрение) в рамките на 22 групови мотивационни 

уъркшопи във физическа среда 

• Повече от 35 юридически индивидуални консултации.  

• Предоставени са и 35 индивидуални консултации по ориентиране и 

мобилност. 
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• Разработени и публикувани голям набор полезни за хората с нарушено 

зрение и хората работещи с тях и полагащи грижи информационни 

материали. 
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• През 2020г. проведени 12 онлайн дисксусии по важни и интересни, както за 

хората с нарушено зрение, така и за широката общественост теми, с водещ 

Цвета Балийска и участници младежи с нарушено зрение - 

https://www.facebook.com/Равни-шансове-АРДНЗ-258182478230116.  

• Разработен материал, насочен към хората с нарушено зрение, свързан с 

общуването със зрящи (поради факта, че обикновено наличните материали 

са ориентирани в посока зрящи към незрящи, решихме, че искаме да 

погледнем нещата и от другата страна, защото комуникацията, когато е 

ефективна, е двупосочен процес, изпълнен с разбиране и приемане) - файлът 

е публикуван на фейсбук страницата на проекта. 

https://www.facebook.com/Равни-шансове-АРДНЗ-258182478230116 
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• През 2021г. изработена структура и съдържание на мотивационен семинар 

за личностно развитие с предвидени 10 срещи в zoom с участници с 

нарушено зрение от цялата страна, лансиран на 1 февруари. Налични са 

записи към всички проведени семинари:  

1 февруари 2021г. - https://youtu.be/ZLMKtNEdMAI   

15 февруари 2021г. - https://youtu.be/OPJ6UfAQQ0Y   

1 март 2021г. - https://youtu.be/H526MylH8pk   

15 март 2021г. - https://youtu.be/OjYtA7aKM6o   

29 март 2021г. - https://youtu.be/UbYQ-GP5SEg   

12 април 2021г. - https://youtu.be/MfGmjVVoJkc    

26 април 2021г. - https://youtu.be/SWITMm2-t2w 

10 май 2021г. - https://youtu.be/vlctpfolAtg 

24 май 2021г. - https://youtu.be/k0IFJGnH_j8  

7 юни 2021г. - https://youtu.be/71Ym3zjSRMo 

 

https://youtu.be/ZLMKtNEdMAI
https://youtu.be/OPJ6UfAQQ0Y
https://youtu.be/H526MylH8pk
https://youtu.be/OjYtA7aKM6o
https://youtu.be/UbYQ-GP5SEg
https://youtu.be/MfGmjVVoJkc
https://youtu.be/SWITMm2-t2w
https://youtu.be/vlctpfolAtg
https://youtu.be/k0IFJGnH_j8
https://youtu.be/71Ym3zjSRMo
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Дейност 5: Иновативни социални услуги за хора с увредено зрение и техните 

семейства 

• Целта на тази дейност бе да предложи на хората с увредено зрение и техните 

семейства услуги, свързани най-вече с намирането на работа и приучаването 

към самостоятелност, до които трудно биха стигнали чрез други канали. 

• Включени 4ма млади участници в проекта по "Равни шансове" в предстоящи 

обучения за трупане на лидерски умения, умения за междукултурна 

комуникация и развитие на социално предприемачество. Петима 

представители на целевата група с нарушено зрение са намерили заетост на 

трудов договор. 

• Текуща работа относно изграждане на професионализъм и трупане на опит 

като вокален консултант с Моника Методиева. 

• Разработени и тествани на български и английски език два уъркшопа, един 

от Моника Методиева от София и един от Георги Желязков и Йордан Петров 

от Варна. Уъркшопите дават на младежите възможност за изява и за 

самостоятелни демонстрации. Това е в полза за бъдещата им професионална 

ориентация и опит, който да включат в своите автобиографии. 

• Участниците в поредицата семинари "Надскочи се!" развиват работни 

навици и компетенции. 

• Представени материали на теми, свързани с професионалната реализация.  

 

Дейност 6: Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, 

вкл. чрез специализирани за различните зрителни увреждания и специфики 

събития и медийни кампании. 

• Федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания” провежда медийната 

кампания във връзка с дейността, като информация за проекта бе включена в 

рамките на представяне на спортния календар на федерацията по време на 

пресконференция на Федерацията в БТА през месец януари 2020г. - 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_qzrfhsi9.  
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• Подготвена и изпратена информация към офталмолози с цел по-адекватна 

работа и отношение към техните пациенти с трайно увредено зрение. 

Информацията е изпратена и към Сдружение "Ретина България", с които бе 

осъществен полезен контакт и партньорство и представител на екипа се 

включи в събитие на организация, проведено на 2 юли 2020г. в София.  

• Изготвени материали с информация за различни спортове, които могат да се 

практикуват от хора с нарушено зрение - както специално създадени такива, 

така и адаптирани 

• Проведен спортен лагер за младежи с нарушено зрение в Дряново през 

месец октомври 2020г.  

• Подготвена презентация за максимално широк набор от спортове - 

специални спортове за хора с нарушено зрение, адаптирани спортове, в 

които могат да участват и хора с нарушено зрение и спортове без никакви 

адаптации – изпратена към преподаватели по ФВ и спорт в масови училища в 

страната. 

• Проведен тест на нов спорт VisiBall с ученици от СУУНЗ „Луи Брайл“, ученици 

от 74 СУ, София и млади футболисти от клуб Бароко, София (14 юни 2021г.).  

 
 

Дейност 7: Местни социални дейности за социално включване 

Проведени обучения по "визуална информираност" за: 
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- ученици от Deutsche schule в София на 26ти март 2019г. Децата бяха 

подготвени с въпроси и искаха да разберат какво значи да живееш с 

нарушено зрение.  

- младежи, участници в театрален фестивал "Талантино" в Благоевград на 29 

юни 2019г. включващ 14 зрящи младежи и 7 незрящи.  

- младежи в гр. Видин на 10 септември 2019г. - домакин бе Професионална 

гимназия "Асен Златаров" в гр. Видин. Участие взеха трима представители на 

целевата група и участници в проекта с нарушено зрение - 1 от София и 2 от 

Варна, както и 13 зрящи младежи (от Пловдив, от Видин, възпитаници на 

ПГАЗ и останалите от София) 
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Театрална постановка «П(р)огледни» е създадена и представена многократно от 

актьорски състав, включващ в началото само незрящи актьори, но от 2020г. 

насам и зрящи младежи от трупа «Драмеди», София.  

Посещавани са театрални постановки и адаптирани игрални и анимационни 

филми.   
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Сътрудничество с екипа на София филм фест и Дом на киното и създаване на 

възможности за незряща аудитория да посещава адаптирани филми. 
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