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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.” 
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Резултати към момента! 
 
Във връзка с двете ръководства екипът може да се похвали с публикувана в юбилейния брой 
(27 години списание „Човешки ресурси“) 6-7/2018 статия в списание „Човешки ресурси“ статия, 
озаглавена „Социалните умения приобщават младите с нарушено зрение“. Корицата на 
списанието и включените в него статии можете да откриете на http://www.hrmagazinebg.eu: 
 

 
 
Статията представя двете, изработени по проекта ръководства, чието съдържание ще опишем 
и тук. 
„Ръководство за oрганизиране и провеждане на „театрални уъркшопи за развиване на 
физическа и вербална увереност сред деца и младежи с нарушено зрение‘” започва с глава 
„Значението на социалните умения“, която въвежда в материала и се занимава със значението, 
което въпросните умения имат за себереализацията на всички етапи от живота и във всичките 
му сфери.  
Следващата глава представя необходимите подготвителни дейности, които е важно да бъдат 
взети предвид и реализирани, с цел създаване на условията, при които театралните уъркшопи 
ще са възможно най-ефективни за участващите в тях деца и младежи с нарушено зрение. 
Най-обемистата глава от ръководството се занимава с театрални упражнения, тествани с деца и 
младежи с нарушено зрение от двете училища – в София и Варна – както и оценени преди това 
от незрящ член на екипа по проекта. 
За улеснение на потенциалните фасилитатори на уъркшопи за деца и младежи с нарушено 
зрение, в ръководството са представени и две примерни структири на такива театрални 
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уъркшопи – едната предложена от Цвета Балийска и другата предложена от Динос Аристиду от 
UCAN Productions.  
Последната глава от ръководството предлага въпроси за оценка на театрален уъркшоп – както 
на отделна сесия, така и на цялостната програма. 
 
Ръководството е качено на страница „резултати“ в нормален и уголемен (18 points) шрифт.  
 
„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” 
започва с въвеждане в темата за зрителните увреждания – причини за появата им и 
физиологични особености и продължава с различните аспекти, в които въздейства 
увреждането на зрението  върху живота на човек - практически аспект, неврофизиологически 
аспект, психологически и емоционален аспект, социален аспект. Ръководството продължава с 
глава, даваща някои препоръки към обучители и родители на деца и младежи с увредено 
зрение, сред които общи препоръки и препоръки за работа в сътрудничество, препоръки за 
осигуряване на възможности за самостоятелен достъп до информация, обучение, включително 
използване на оборудване. Главата дава и препоръки за умения за свободно обсъждане на 
състоянието и отстояване на позиция / гледна точка, както и за развиване на умения за участие 
във всички аспекти на живота, усещане за социална и емоционална включеност. Главата също 
отправя препоръки за създаване на възможности за срещи със заобикалящия свят и за 
подобряване на уменията за ориентиране и мобилност – самостоятелна и със зрящ 
придружител. На последно място в нея, но не по значение, може да бъдат открити препоръки 
за умения за самостоятелен живот – самообгрижване, полезни умения. 
Следващата глава се занимава с оценка на риска при планиране на дейности, включващи деца 
и младежи с увредено зрение. 
За край на материала сме оставили списък с организации и институции, които са източници на 
подкрепа за младежите с нарушено зрение по време на и след завършване на образованието, 
с описание на услугите, които предлагат. 
В приложенията към ръководството могат да бъдат открити:  
Приложение 1. Изображения, даващи представа за визуализации на различни ежедневни 
ситуации при различни зрителни увреждания 
Приложение 2. Осигуряване на помощ – какво би ни казал/посъветвал човек с нарушено 
зрение  
Приложение 3. С мисъл за средата - достъпност на работното/учебното пространство  
Приложение 4. Психологически анализ и препоръки към част от младите участници в проекта 
 
 

Предстоящо .... 
 
Предстоящата програма със събития ще включва рестартиране на работата с децата и 
младежите от София и Варна. Заложените за Варна дати за октомври 2018г. са 19, 20 и 21, а 
работата.   
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По покана на нашите медийни партньори от сп. „Човешки ресурси“ предстои да подготвим 
рекламно каре на проекта, което да излезе в септемврийския брой на списанието.   
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