
Номер на договора: BG05M9OP001‐4.001‐0010‐C01  
 
Обща стойност на проекта: 180251,00 лв., от които 
171  238,45  лв.  европейско  и  9  012,55  лв. 
национално съфинансиране. 
  
Период на изпълнение: 16.10.2017г. ‐ 31.12.2018г. 
 
Главната  цел  на  проекта  е  да  подпомогне 
активното приобщаване, насърчаването на равните 
възможности  и  активното  участие  и  пригодността 
за заетост на деца и млади хора с увредено зрение. 
 
Специфичните цели на проекта са: 
‐  въвеждане  и  устойчиво  прилагане  на  добра 
иновативна  практика  за  използване  на  театрални 
подходи  за  развиване  на  вербалното  и  физическо 
изразяване на деца и младежи с увредено зрение, 
както  и  тяхната  увереност  в  комуникацията,  с  цел 
подобряване  на  шансовете  им  за  успешно 
социално  включване  и  получаване  наистина  на 
равни  възможности  за  участие  във  всички  аспекти 
на живота на общността. 
‐  въвеждане  и  устойчиво  прилагане  на  добра 
иновативна  практика  за  повишаване  на 
информираността и осъзнатостта по отношение на 
потребностите  и  възможностите  на  децата  и 
младите  хора  с  увредено  зрение,  както  сред 
специалистите, които се грижат за тях и подпомагат 
процеса  на  тяхното  развитие,  така  и  сред  самите 
родители. 
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приложимост  в  българската  практика  по  един 
устойчив начин, който ще ги направи достъпни за 
широк кръг заинтересовани лица. 
Обученията,  които  експертите  от  Уелс  ще 
организират ще бъдат използвани за емпиричното 
проучване  на  използваните  от UCAN  подходи.  То 
обаче  ще  бъде  подкрепено  и  от  документално 
проучване,  което  да  позволи  на  експертния  екип 
от  България  да  довърши  успешно  анализа  на 
двете иновативни практики.  
 
Валидиране  и  внедряване  в  практиката  на 
българските  партньори  на  социална  иновация 
"театрални уъркшопи за развиване на физическа 
и  вербална  увереност  сред  деца  и  младежи  с 
нарушено зрение" 
Цел:  да  изпробва  на  практика  с  групи  деца  и 
млади  хора  с  нарушено  зрение  в  София  и  Варна 
възможностите  на  театралните  уъркшопи  за 
развиване  на  физическа  и  вербална  увереност, 
както и да мотивира участници с нарушено зрение 
постепенно  да  поемат  ролята  на  фасилитатори. 
Групи  от  по  минимум  10  участника  ще  бъдат 

сформирани  в  София  и  Варна.  Срещите  с  тях  ще 
бъдат  поне  15  за  цялата  продължителност  на 
проекта  и  ще  имат  за  цел  да  ги  въведат  в  т.нар. 
приложен  театър  и  да  работят  за  укрепването  на 
тяхната увереност.  

	

Повишаване  на  капацитета  на  българските 
партньори  и  заинтересовани  страни  по 
отношение прилагането, мониторинга и оценката 
на  предстоящите  за  валидиране  и  внедряване 
социални иновации 
Цел: организиране  на  две  обучения  във  връзка  с 
двата  иновативни  подхода,  които  настоящият 
проект ще въведе трайно в практиката в България, 
а именно: 
‐  обучение  по  т.нар.  визуална  информираност—
запознаване с широк кръг зрителни увреждания и 
тяхното  въздействие  върху  засегнатите  деца  и 
млади  хора,  потенциала  за  развитие  на 
последните  и предлагането  на  възможно  най‐
добрата  подкрепа  и  помощ  за  тяхното 
успешно личностно и социално развитие. 
‐  обучение  по  използването  на  „театрални 
уъркшопи  за  развиване  на  физическото  и 
вербално  изразяване  на  деца  и  младежи  с 
нарушено зрение”, което ще се проведе в Кардиф, 
Уелс и ще има за цел да представи на практика и 
да обясни в детайли театралната работа с деца и 
млади хора с нарушено зрение, която се извършва 
в рамките на „Клуб на Маги”, UCAN LEAD и други 
инициативи на UCAN Produc ons. 
 
Проучване и изготвяне на анализи и ръководства 
за  приложението  на  социалните  иновации  от 
Уелс,  които  предстои  да  бъдат  валидирани  и 
внедрен и в българската практика 
Цел:  проучване  в  дълбочина  възможностите  на 
двата  иновативни подхода  и  да  опише  тяхната 

Дейности по проекта  Валидиране  и  внедряване  в  практиката  на 
българските  партньори  на  социална  иновация 
"повишаване  информираността  и  осъзнатостта 
по  отношение  на  потребностите  и 
възможностите  на  децата  и  младите  хора  с 
увредено зрение" ‐ "визуална информираност" 
Посочената  дейност  е  включена  в  проекта  с цел 
максимално широко обхващане на представители 
на  заинтересованите  страни  и  целевата  група. 
Българските  партньори  ще  проведат 
целенасочена  подготовка  на  групите  с  нарушено 
зрение в София и Варна,  така че да им предадат 
уменията, необходими за представяне на тяхното 
конкретно  състояние,  потенциал,  възможности, 
таланти, интереси и цели в живота.  
 
Публично демонстриране и разпространение на 
постигнатите резултати 
Тази дейност има за цел да направи представяне 
на развитите в децата и младите хора с нарушено 
зрение  компетенции  и  умения  и  съответно 
подобрени  възможности  за  активно  участие  в 
обществения живот и пригодност за заетост. Това 
ще  се  случи  посредством  две  големи 
заключителни събития – конференции – в София и 
Варна  —  освен  представяне  на  резултатите  по 
проекта,  ние  ще  дадем  възможност  на 
участниците с нарушено зрение да проведат един 
демонстрационен  театрален  уъркшоп  и  кратък 
тренинг по „визуална информираност“. 
 

Сайт на проекта:  
h ps://www.appliedtheatre‐cubufounda on.eu  

Ние не искаме да говорим от името на 

младите хора с увредено зрение, а да ги 

овластим и окуражим да го правят сами. 


