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Работа с децата и младите хора през месеци май и юни 2018г.  
 
Срещите с децата продължават регулярно и първата, която бе проведена в началото на месец 
май – 3.5.2018г. – бе фасилитирана от Цвета Балийска и ко-фасилитирана от Таня Ангелова от 
ФРКБПГО. Участниците трябваше да опишат от какво имат нужда и работиха по кратки 
представяния, наречени ‘‘визитки”.  
 
На 10 май 2018г., следвайки програмата, изготвена от Цвета Балийска, актрисата и танцьор 
Цветина Матова, с участието на Михаил Недков, проведе уъркшоп за децата от СУУНЗ „Луи 
Брайл“. В началото участниците се представиха с имената си и трябваше да кажат нещо 
характерно за тях самите, какво обичат да правят. Продължиха с бързо казване на имената, 
последвано с обръщане и казване на името на човека от дясната страна. Ушражнението бе 
допълнително усложнено с добавяне и на името на човека, стоящ през едно място. Интересна 
игра от този ден беше да си представят, че са растение, което расте бавно, изникват му листа, 
променят му се цветовете и се превръща в красиво цвете. Подухва лек ветрец, изведнъж става 
буря, закапва дъждец. В един момент участниците „се преобразяваха” отново в себе си.  
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Игра за работа в екип е играта, в която всички се хващат и са в кръг и трябва да усетят импулса 
на групата, и да го предадат един на друг. Като например, всички застават плътно един до друг, 
сякаш са в автобус и няма място, и всеки е долепен до другия. В момента, в който автобусът 
сменя посоката на движение, всички се накланят като един.  
Сред многобройните любопитни и поучителни игри, имаше и игра за създаване на скулптура. 
Участниците се разделят по двойки, като един е скулпторът, а другият – статуята. Скулпторът 
започва да променя положението, стойката, жестовете на своето „произведение” така, както 
иска то да изглежда и да изобразява различно послание. След като всички са готови със своите 
творения, ги представят и разказват по малко за тях – от какъв материал са изработени, какво 
представляват и т.н. След това ролите се сменят и статуите стават скулптори. 
Поредната увлекателна игра, която предизвика силни емоции, беше представянето на 
несъществуващ, измислен продукт под формата на реклама, като се изтъкват само позитивните 
качества. Накрая, на фона на музика, изпълнявана на китара от Михаил, всеки трябваше да 
сподели как се чувства, като ‘‘замръзне” като статуя по начин, отговарящ на състоянието му. 
 
Следващото събиране на децата в София с фасилитаторите бе на 17ти май 2018г. и тогава 
уъркшопът бе ръководен от Зорница Станева и Таня Ангелова. По указания на Цвета Балийска 
водещата тема за тази среща бе емпатията и влизането в обувките на другия. Участниците се 
разделиха по двойки и всеки трябваше да сподели на другия как се чувства в момента, кое му е 
настоящото състояние, какво го вълнува, отегчава, мотивира и какво му предстои. След това 
всеки трябваше да направи представяне от името на своя партньор. 
В края на срещата, участниците изпробваха упражнение от типа „вербатим театър“, при което 
един шепне на други двама, стоящи пред него/нея, които трябваше да пресъздадат казаното 
със същата интонация, сила на гласа и настроение, с които това би направил шепнещият ако 
говореше нормално.  
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Месец юни не прави изключение – срещите с децата в София продължиха. Първата бе на 
07.06.2018г. и фасилитатор този път бе Ина Гергинова – опитна актриса, таньор, участвала в 
проект V.I.S.I.ON и част от одобрения за социалната услуга фасилитаторски екип. По инструкция 
на Ина всички се наредиха в кръг и си казаха имената, като след всяко казано име, останалите 
трябваше да го повторят по четири пъти, движейки ръцете си към човека, сякаш му изпращат 
енергия.  
След това фасилитаторът каза някакъв глагол, например „ям” и всички трябваше да го повторят 
като изобразят действието с телата си. После трябваше да кажат някакво чувство и отново да го 
изобразят с телата си по начина, по който го разбират.  
В следващата мнго интересна игра участниците се разделиха до двойки. Единият застана пред 
другия. Този, който е отпред, прави някакво движение, а този зад него поставя ръце на 
раменете му и следва неговите движения. Започват да се движат бавно и плавно, сякаш са 
вода. След това, сякаш влизат в буркан в мед и се опитват да се движат около нещо лепкаво. 
После се сменят и този, който е бил отпред, застава зад партньора си и се движат сякаш е 
горещо и се парят. След това си представяха, че са от стъкло, опитвайки се да се наведат, все 
едно взимат нещо от пода. Трябваше да бъдат и леки като перца, да се реят във въздуха, 
преминавайки реки и морета. Бяха и аромат – красив, приятен, фин.  
Имаше и сценки по двойки – единият, застанал пред другия, имаше задачата да разкаже какво 
е правил днес, изобразявайки всяко движение с тялото си. Човекът отзад трябваше да се 
движи според описанията. Срещу тях двамата бяха застанали останалите участниции, които 
също представяха разказа чрез движения, отговарящи на съдържанието. В един момент 
участниците в двойката се размениха. Сега водещият участник трябваше да разкаже какво 
мечтае да прави през лятната ваканция, сякаш вече всичко се е случило. Правилата на играта се 
промениха и всички застанаха по двойки един зад друг. Участниците трябваше да отговорят на 
различни въпроси, включително „Какво обичат да правят 10 години по-късно от настоящия 
момент?” като от всички отговори трябваше да се получи един свързан разказ.  
Преминахме към следващата игра. Тя представляваше разказ за бъдещето, като някой 
трябваше да избере да бъде разказвач, а всички останалите участници, сякаш са едно цяло, 
издаващо звуци, които съответстват на разказа.  
Срещата приключи с упражнение, при което всички застанаха един зад друг и трябваше да 
движат ръцете и краката си така, че този зад тях да ги усеща и да се води по техните движения. 
 
Следващият юнски уъркшоп бе проведен на 14.06.2018г. с фасилитатор друг опитен участник в 
проект V.I.S.I.ON - Константин Кучев – и ко-фасилитатор Таня Ангелова. Този уъркшоп беше 
музикален със създаване на импровизирани песни. Друга интересна задача, която 
фасилитаторът възложи, беше да изиграят етюди по двойки, в който разказват кои са, къде се 
намират и какво правят на съответното място. В някакъв момент от действието, единият от 
двойката казва „това ми звучи като песен“ и започва да пее от там, откъдето другият е спрял да 
говори. Бяха пресъздадени сценки на лекар и пациент, съседи, които спорят заради 
наводнение в сградата, сладкарка и учителка, попаднали на Марс, където животът е съвсем 
различен от този на Земята. 
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Последният за учебната година уъркшоп в София бе проведен на 21.06.2018г. с фасилитатор 
Цвета Балийска и начало, включващо споделяне за това, което ни е актуално, за нещата, които 
ни тревожат и притесняват или пък неща, които ни зареждат, карат ни да се чувстваме добре и 
ни прави щастливи. Следващото упражнение беше любимото разиграване на етюд. Темата 
този път беше „приятелството”.  
 
В периода 22-23-24 юни екипът реализира втората интензивна поредица от театрални 
уъркшопи с местната група деца във Варна – СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“.  
 
В петте уъркшопа, които бяха проведени (един в петъчния ден, два – събота и два – неделя) в 
ролята на фасилитатори и ко-фасилитатори се включиха Зорница Станева от ФРКБПГО, 
Севдалина Илиева и Евелина Николова (екип СУУНЗ „Проф. Д-р Иван Шишманов“, Варна) и 
представителите на целевата група на експертите – опитните фасилитатори – Ина Гергинова и 
Александър Евтимов „Шаманчето“ (актьори от playback theatre „Here and now”, участвали в 
обучението за „театрални уъркшопи“, проведено в Кардиф, Уелс през март 2018г.), опитният 
фасилитатор от проект VISION – музикантът Константин Кучев, както и участвалата в 
уъркшопите през април същата година – актрисата и танцьор Цветина Матова.  
 
С удоволствие в целия процес участваха децата и младите хора, включени в проекта от 
училището във Варна. Серията уъркшопи беше организирана и програмно подготвена от 
актрисата Цвета Балийска, но определените за фасилитатори артисти имаха свободата да 
включват упражнения, които до този момент не са използвани и тествани с децата и които сега, 
веднага след юнските срещи във Варна, бяха добавени към ръководството с театрални техники 
и упражнения.  
 
Първият уъркшоп от юнската серия бе проведен на 22 юни 2018г. (13:30 – 16:30) бе 
фасилитиран от Александър Евтимов – Шаманчето, с помощта на ко-фасилитатори Зорница 
Станева, Цветина Матова, Ина Гергинова, Константин Кучев, Севдалина Илиева и Евелина 
Николова. Срещата започна с казване в кръга кой кой е, как се чувства и какво очаква от 
предстоящите дни работа. Всички споделиха и когато бяха готови с това беше време да решат 
като кого искат да се изявяват в предстоящите сценки, които щяха да разиграват. Имаше Дон 
Кихот, пазител на гората от „Властелинът на пръстените“, Покахонтас, Хари Потър, самодива, 
певци, свръхестествени същества, лекари от популярни сериали, присъстваха мускетарът 
Арамис, Робинзон Крузо и т.н.  
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Етюдите, които участниците трябваше да изиграят, влизайки в ролите, които си бяха избрали, 
трябваше да представят „най-лошият ден“.  
 

  
 
Сред вариантите, които бяха разиграни бяха корабокрушенци на острова на вече споминалия 
се Робинзон Крузо, певци, изпълняващи шумна песен до дома на изнервен баща и неговото 
семейство, обладан от демон, който изби опитващите се да го освободят от злата сила, диалог 
между Покахонтас и Дон Кихот, които се оплакваха един на друг какво не им се е получило и 
защо денят им е ужасен, пазител на гората, който беше известен от самодива и млад 
магьосник, че хората унищожават гората и затова всички толкова много ги боли. И какво ли 
още не. Участниците се справяха с лекота, която защити ефекта от вече проведената серия 
уъркшопи през месец април.  
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Когато сценките приключиха, фасилитаторът даде оценка и повдигна въпроса за правенето на 
избори – както в конкретната ситуация с театралните уъркшопи, така и по принцип, в живота. 
Той сподели, че не е лесно човек да свикне да прави избор особено ако това се случва след 
като до момента някой друг е правил избора за всичко вместо него. Последва игра за правене 
на избори, при която двама от участниците трябваше да държат опънато въже,  а други двама 
от двете страни на въжето да задават различни неща, между които останалите да правят избор: 
сирене или кашкавал, море или река, ябълка или банан и т.н. Всеки направил своя избор 
трябваше да минава от страната на въжето, която се отнасяше до неговия/нейния избор. 
Идеята беше да постигнем бързина, както в измислянето на алтернативи, между които 
останалите да правят избор, така и във вземането на решение коя от предложените 
алтернативи да изберем.  
 

  
 
Играта беше много забавна за всички и много показателна. 
 
На следващия ден продължихме с два уъркшопа – сутрешен и следобеден. Сутрешният 
уъркшоп на 23 юни 2018г. (от 9:30 до 12:30) бе фасилитиран в началото от Цветина Матова и 
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започна с движение в пространството, при което участниците трябваше да се синхронизират 
като динамика, движение, дишане.  
 

  
 
Продължиха с изследване какви звуци издава тяхното тяло на различните места, когато го 
потупваме с длани. Настройването на креативността продължи с упражнението „ходи сякаш...“ 
– „си на 90 години“, „сякаш си ужасно изморен“, „сякаш много, ама много ти се ходи до 
тоалетната и трябва бързо да стигнеш до нея“ и т.н. 
Сесията продължи под ръководството на Константин Кучев, който се зае с работа с гласовете – 
разгряване, качване нагоре, надолу, говорене средно, ниско, високо. След разгряването на 
гласовете участниците продължиха с упражнение, при което бяха разделени на групи от по 4-5 
души, в които всеки трябваше да си избере тема, по която да говори като променя силата на 
гласа и говори ту ниско, ту високо, ту тихо, ту много шумно – докато разказва една и съща 
история.  
Следващото упражнение изискваше от участниците да се подредят в две редици, обърнати 
една към друга, така че всеки да има партньор, с който да се гледа. Участниците първо 
трябваше да застанат съвсем близо едни до други и хората от едната редица да сложат ръце на 
раменете на другите и да кажат своето име. След това да отстъпят крачка назад и да направят 
същото – как се променя силата на гласа, с който казваме името си. После всички направиха по 
още една крачка назад и трябваше да се протегнат сериозно, за да достигнат човека отсреща и 
този път трябваше да кажат не своето име, а това на партньора. Още една крачка назад, така че 
разстоянието да стане невъзможно за преодоляване с протягане на ръце. Редица едно 
трябваше да се стреми, да се опитва да достигне отсрещните и да ги вика тревожно по име, 
сякаш са в опасност и има вероятност да не чуват.  
Сесията продължи с разиграване на сцени, в които трябваше да се използват движения и да  
има работа с гласа – повишаване или снижаване на тона, разгорещен разговор, дори конфликт.  
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Следобедният уъркшоп на 23 юни 2018г. (13:30 – 16:30) бе фасилитиран съвместно от Цветина 
Матова и Ина Гергинова, които започнаха с упражнение за зареждане, при което всеки казваше 
името си, а останалите трябваще да го повторят четири пъти, насочвайки положителна енергия 
и мисли към човека казал името си, с пулсиращи протягания на ръце към него/нея.  
Сесията продължи със създаване на хореография, дирижирана от Цветина и Ина. 
Изпълнението беше много красиво и чувствено. Фасилитатори и ко-фасилитатори се включиха 
по начин, който ангажира всички участници в максимално възможната степен. След като 
опитаха хореографията индивидуално, всеки сам за себе си, участниците се групираха по 
двойки и изпълниха хореографията заедно, гръб в гръб и след това всеки движейки другия 
според хореографията.  
 

  
 
Последва упражнение с движение, при което позицията на тялото трябваше да се променя, 
придружено от броене от 1 до 4 и замръзване на 4 в нова поза. Едно от най-чудесните 
изпълнения на упражнението бе, когато всеки член на групата трябваше да замръзва с 
докосване на двама други участници, а след това трима. Свързването на групата бе 
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удивително. Трудно е да се опише близостта, споделянето и откритостта, която това 
упражнение успя да донесе на всички участници.  
 

  
 
Едно от упражненията, които последваха изискваше от участниците да демонстрират как 
изглежда и се държи тялото, когато се смеем, когато плачем и когато крещим. Всичко трябваше 
да е съпроводено с възможно най-големи жестове. Отново в употреба беше вкарано 
движението на четири – броене, промяна на позата и замръзване на четири.  
 

  
 
Упражнението, което бе предложено след това изискваше разделяне на групи и всяка група 
трябваше да представи пред останалите история чрез замръзнали картини – всеки трябваше да 
направи движения, довеждащи го до замръзнал образ, представящ определено действие: 
например събуждане в почивен ден, издояване на крава, риболов и заспиване или събуждане, 
молитва, разходка, дискотека, сън и т.н. 
Уъркшопът продължи със синхронно групово изпълнение под водачеството на Цветина и 
завърши с играта „принцесата и чудовището“, при което всеки трябваше да премине през 
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ролята на принцеса, която бива изплашена от чудовище, като чудовището заема мястото на 
принцесата и става такава за кратко, докато не го изплаши следващото чудовище.  
 

  
 
В ролята на принцеса всеки трябваше да се представи с подобаващи реплики, държание и 
маниери, а като чудовище – да крещи застрашително, за да изплаши и прогони принцесата. 
 
Четвъртата уъркшоп сесия - 24 юни 2018г. от 9:30 до 12:30 – бе фасилитирана от Константин 
Кучев и Александър Евтимов и с музикално артистичен характер. Константин започна с 
разпяване и настройване на групата за работа. Отначало всеки трябваше да изпее своето име 
по уникален начин, а останалите да се постараят да го пресъздадат максимално близо. 
Участниците пяха канон – разделени на две групи, пеещи една върху друга. Освен това 
младежите трябваше да изпеят заедно с ритмично пляскане с длани по коленете нещо, което 
им се случило за първи път или през въпросния ден или наскоро. Всички изпълняваха 
упражненията по кръга, в който се бяхме организирали.  
 

  
 

 
“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  Фондация за 
развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество 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., „Транснационални и дунавски 
партньорства за заетост и растеж“  

BG05M9OP001-4.001 

Последва изиграване на „това ми звучи като песен“, при което двама участници водят диалог, 
като темата и мястото, на което се случват нещата, са произволни. Във всеки момент единият 
може да прекъсне другия и да му каже „това ми звучи като песен“ и тогава вторият участник 
трябва да направи песен от това, което последно е казал. След демонстрация направена от 
Константин и Александър, всики останали се включиха в играта и много се забавляваха.  
 
Следобедната сесия - 24 юни 2018г. от 13:30 до 16:00 – бе фасилитирана от Константин Кучев, 
Александър Евтимов и Ина Гергинова и започна със създаване и свирене на „човешки 
инструмент“. 8 души съставляваха заедно инструмента, всеки държащ по един чайм, 
възпроизвеждащ конкретна нота при тръсване или удар в длан. Човешкият музикален 
инструмент бе нареден в полукръг, а свирещият на него влизаше в кръга и при докосване на 
даден човек по рамото задействаше съответната нота, която той/тя държи. Изключително 
преживяване беше за всички – както да свирят, така и някой да свири на тях.  
 

  
 
Срещата продължи с още малко движение и хореография, която настрои участниците за 
използване на тялото в сценките, които предстояха да бъдат разигравани.  
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В края на тази юнска серия от уъркшопи, фасилитаторите искаха да видят на какво са научили 
участниците този път и ги помолиха да се разделят на групи от по 3-4 души, които да създадат 
сценки – героите и ситуациите трябваше да излязат от тях. Във всяка сценка обаче трябваше да 
има както диалози и актьорско майсторство, така и танц и песен. Участниците разполагаха с 15 
минути, в които да създадат своите истории и придружаващите ги хореографии и след това се 
представиха пред публиката – всички прекрасно.  
 

 
 
За завършек всички отново пяхме в кръга и импровизирахме и споделихме кой от кое свое 
участие/постижение най-много се гордее и какво си взима от проведената серия уъркшопи. 
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Проучванията и ръководствата по проекта – готови! 
 
Точно преди провеждането на юнската серия уъркшопи във Варна, партньорите по проекта 
смятаха, че са готови с анализите и ръководствата, свързани с двете добри практики от Уелс. 
След срещите с варненските деца и интензивната работа с тях обаче, се появиха още няколко 
нови важни упражнения за включване в ръководството за театрални уъркшопи. Сега, дни след 
срещите ни във Варна, двете ръководства са готови и публикувани на страницата с „резултати“ 
на сайта на проекта – „Ръководство за oрганизиране и провеждане на „театрални уъркшопи 
за развиване на физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение‘” 
и „Ръководство за ‚визуална информираност‘ или как да сме по-осъзнати и осведомени по 
отношение на потребностите и възможностите на децата и младите хора с нарушено 
зрение“. Това, което предстои, е тези материали да бъдат разпечатани и разпространени сред 
заинтересованите страни, както и качени на сайта на проекта в различни формати и варианти – 
pdf, doc, варианти без таблици, за да са по-лесно четими от говорящите програми, с уголемен 
шрифт (размер на основния текст поне 18).   
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Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  Фондация за 
развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество 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., „Транснационални и дунавски 
партньорства за заетост и растеж“  

BG05M9OP001-4.001 

Във връзка с двете ръководства екипът изготви и предаде за публикуване в списание „Човешки 
ресурси“ статия, озаглавена „Социалните умения приобщават младите с нарушено зрение“. 
Следете сайта и фейсбук страницата за новини, когато статията бъде публикувана.  
 

Предстоящо .... 
 
През летните месеци, екипът по проекта ще се готви за есенните срещи с децата, при които ще 
трябва да се дооформят уменията им за презентиране, говорене пред публика и представяне 
на лична „визитка“, както и ще започне подготовка за събитията, чрез които младите хора ще 
трябва да демонстрират пред заинтересованите страни усвоените и затвърдени, благодарение 
на „Приложен театър“, умения.  
 
В следващия бюлетин очаквайте повече информация за изготвената и публикувана статия в сп. 
„Човешки ресурси“, както и за предстоящата програма със събития.  
 
До тогава, екипът на проекта остава на разположение на всички желаещи да получат повече 
информация. 

 
“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  Фондация за 
развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество 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.” 

 


