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Резултати към момента! 
 
След първата статия ето и номер две, която излезе в брой 10/280/2018 на сп. „Човешки 
ресурси“. Много сме щастливи! Прочетете я в цялост в цитираното издание.  
 

         
 
Във въпросната статия говорим за ситуации, в които отношението към хората с нарушеноо 
зрение е било неправилно или некоректно поради липса на знания и информация, но и поради 
„вярване“ в погрешни концепции относно зрителните нарушения.  
Сценките, които разработихме и заснехме с младежите са вече споделени на нашата фейсбук 
страница, така както 
обещахме: https://www.facebook.com/appliedtheatreproject/?eid=ARC7NyfpXCgRenc2h5a2g0D1uz
JICNUM2BG57Z0phqG-snI6QA0AYrfRe67qsTlOzO4h8jtr13-VzBVr   
 
Събитията, които бяхме планирали да се случат, не само се случиха, ами имаха огромна и 
заинтригувана аудитория, а нашите младежи се представиха направо отлично! Щастливи сме, 
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че имахме шанса да работим с тях и още по-щастливи от факта, че ще можем да продължим 
нашите срещи и през следващите 2 години.  
 
На 11 декември 2018г. във Варна проведохме обучение по „визуална информираност“ и 
„заключителна конференция“, които бяха посетени от общо над 100 души, които се потопиха в 
театралните етюди и се изправиха лице в лице с толкова много проблемни ситуации, в които 
зрящи и незрящи изпадат поради незнание и неразбиране.  
 

   
 
Сред аудиторията бяха заместник кмета на район Аспарухово, община Варна, много 
преподаватели, експерти и родители, както и ученици от частно училище „Малкият принц“, 
които се включиха с желание и готовност в игрите със симулационните очила.  
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Сред етюдите бяха вече станалите любими „Зачервените очи“, „Ама той можел да говори!“, „За 
сирене“ и „Какъв народ сте вий?“: 
 

    
 

  
 
Записи на видеа на всички тези и други сценки можете да намерите на фейсбук страницата на 
проекта.  
 
Ето малко информация и от събитията в София – обучение по „визуална информираност“ и 
заключителна конференция, които се състояха на 14 декември 2018г. с помощта и отличните 
условия, осигурени от ProjectLab (бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58, гр. София).  
Сред гостите на събитията бяха проф. Радулов (председател на Българската асоциация за 
обучение на зрително затруднени деца), Катрин Димитрова от БНР, представител на мрежата 
от хлебни къщи, актьори, преподаватели, представители на бизнеса и на НПО сектора, както и 
много зрително затруднени младежи вече завършили или все още обучаващи се в СУУНЗ „Луи 
Брайл“.  
Денят беше много богат на емоции и оценки, давани от сърце и със сълзи на очи. За 
ръководствата, изработени във връзка с проекта коментарите бяха „това е един момументален 
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труд!“ и „колко хубаво, че всичко това е събрано на едно място и всеки от нас ще може лесно и 
бързо да се информира и да оформи своя уъркшоп за младежи с нарушено зрение 
използвайки напътствията и предложените упражнения“.  
Щастливи сме от свършеното до момента и продължаваме нататък с пълна сила! 
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