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Проект „Включване в обществото чрез изкуство“ (ISA) има за цел да 

повлияе върху професионалните практики, комуникацията чрез 

изкуство и култура, както и върху начина за предоставяне на обучение 

и образование на млади хора и възрастни. 

 
С други думи, ние сме решени: 

 
• да се промени възприятието на обществото по отношение на хората 

с увреждания; 

 

• да се повлияе чрез системите за образование и обучение върху 

възприятието на хората с увреждания; 

 
• да се насърчи овластяването на хората с увреждания; 

 
• да се популяризира Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания. 

 
В проекта участват шест организации от пет държави: LADAPT 

(Франция), EASPD (Белгия), Фондация „Cope“ (Ирландия), Horizon 

2000 (Белгия), НАСО (България) и Фондация „Hand in Hand“ (Унгария). 

Заинтересовани страни, доставчици на услуги и училища се 

включиха в изпълнението на проект ISA. 

 
През 2018 г. имахме за цел да измерим общите знания за хората с 

увреждания. Искахме да знаем дали по-голямата част от обществото 

изобщо е в състояние да разпознава хората с увреждания в 

ежедневието. Всички партньори изпратиха два въпросника, можете да 

ги намерите в приложението към този документ. Единият въпросник 

е насочен към училища и ученици, а другият към заинтересовани 

страни. 
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Въведение в интелектуален продукт 4 
 

По време на проекта ISA партньорството проведе няколко дейности успешно. Освен 
извършването на тези дейности, партньорските организации имаха и друга съвместна цел: 
да измерват въздействието и ефективността на инициативите, проведени през целия 
живот на проекта. Запазихме това като много важен елемент от проекта, затова 
използвахме различни методи, за да получим задълбочено разбиране на резултатите от 
дейностите по проекта. 

 
В този документ, Интелектуален продукт 4, споделяме резултатите и пишем подробно 
за процеса на оценка. Проведохме оценката на интелектуалните резултати 1, 2, 3 и 5 с 
различни методи от заинтересовани страни и доставчици на услуги. Разнообразната 
методология имаше голям успех, тъй като получихме много значими прозрения, които 
очертаха широка картина за оценката. В следващите 3 глави ще споделим обратната връзка 
и резултатите от оценките, проведени от партньорите по проекта ISA. 

 
В първата глава даваме Общ преглед на общите знания за хората с увреждания и тяхното 
участие в културния живот. Използвахме 2 вида въпросници и имахме 2 целеви групи. 
Първо попитахме членове и участници от образователни институции и организации. 
Второ, всички споделихме нашето проучване с различни заинтересовани страни. Те бяха 
предимно професионалисти, които работят с хора с увреждания и се стремят към тяхното 
артистично включване. Главата включва техните възгледи и знания и служи като много 
важна отправна точка за нашия проект. Споделените резултати показват колко важни и 
необходими са дейностите на проекта ISA и че има още много да се направи за пълното 
включване в изкуството. 

 
Във втората глава направихме оценка на събитията от Field Aperture, а също и по- специално 
на Интелектуален продукт 5. Помолихме членовете на публиката на 3 събития на Field 
Aperture в България, Белгия и Унгария да споделят за техните впечатления и мисли след 
събитието. Оценихме отговорите на 90-те респонденти и написахме важните им данни и 
впечатления в тази глава. Проучванията бяха проведени с онлайн или офлайн метод; 
ние бяхме гъвкави, тъй като всяко събитие и неговата организация имаха малки разлики. 
В края на проучването оставихме място за някои отворени въпроси, така че респондентите 
да могат да споделят повече. Бяхме търпеливи и с желание да видим положителните емоции 
и интересни прозрения, които преживяха след събитието Field Aperture. 

 
В трета глава преглеждаме резултатите от организираните партньори от дискусионните 
групи. Партньорите разпространиха интелектуални резултати по проекта ISA между 
заинтересовани страни, които все още не бяха запознати с темата за уврежданията. Заедно 
решихме да използваме този качествен метод и да проведем по-задълбочени дискусии, за 
да разберем по-добре възприятията на участниците. Смислените отговори, които 35 
респонденти споделиха с нас, могат да бъдат намерени и разгледани в тази глава подробно. 
Респондентите представляват общо 6 европейски държави. 
 
Надяваме се, че Интелектуален продукт 4 ще бъде не само интересно за четене, но и че 
може да бъде полезно ръководство за всички, които в бъдеще провеждат приобщаващи 
инициативи, свързани с изкуството. Ръководство, което да покаже колко важна е оценката 
след всяко събитие или дейности, за да се разберат по- добре членовете на аудиторията, 
участниците или възприятията от собствените им членове. С използването на оценката 
можем да продължим да учим и да развиваме нашата приобщаваща работа в дългосрочен 
план. 
 
 
 
 
 
 

 



6  

Преглед на общите знания за хората с 
увреждания и тяхното участие в културния 

живот 
Отговори от училища 

 
Въпросниците бяха изпратени до няколко образователни институции и организации в 

страните партньори. Целта ни беше да имаме разнообразна целева група в областта на 

образованието. Следователно анкетираните са главно учители, училищни директори и 

възпитатели. Някои от тях работят в средни училища, докато други преподават в 

университети. Има малцинство, които работят в артистични групи като учители. Част от 

анкетираните са студенти. Благодарение на тази колоритна група от респонденти можем 

да получим ясна представа какво мислят заинтересованите страни в областта на 

образованието относно повдигнатите въпроси. 

 

Белгия 
 

Обратни връзки, представени от EASPD 
 
Общо 30 отговора ни се върнаха със следните резултати: 

 
Относно въпроса: „Колко хора с увреждания смятате, че живеят във вашата страна? Четирима 
души от 30 знаеха, че в Белгия живеят 1 250 000 - 2 000 000 хора с увреждания. 26 респонденти 
са знаели верния отговор на въпроса „какво е определението за хората с увреждания“ и са знаели 
определението, съответстващо на Конвенцията на ООН, съдържаща социалното измерение на 
увреждането. 4 души не знаеха какво да кажат по този въпрос. 
 
Искахме да мотивираме респондентите да мислят за: „Смятате ли, че хората с увреден слух могат 
да се насладят на театрална пиеса или филм?“ 28 респонденти смятат, че с правилната помощна 
технология е възможно някой с увреден слух да се наслаждава на филми и театрални пиеси, 1 
човек не е знаел какво да каже за това и един от тях е казал, че хората с увреден слух могат да 
виждат само специални филми, които са персонализирани за тях. 

 
5 респонденти не могат да посочат нито едно художествено творение (театрална пиеса 

или филм) за хора с увреждания или с участието на хора с увреждания, но 25 от 30 

отговорили биха могли да посочат известна художествена творба, повечето от които са 

имена на филми, („Forrest Gump“, „Недосегаемите“, „Речта на краля“ и белгийски 

сериал). 

 
23 от 30 респонденти не могат да посочат нито едно рекламно или комуникационно творение  

за  хората  с  увреждания.  Един  от  тях,  който  отговори  да,  добави: „Единствената 

(голяма) комуникация или реклама, за която мога да се сетя за някой с увреждане, беше 

телевизионна реклама със Стивън Хокинг. В местните вестници съм виждал реклами за 

организации, работещи с инвалиди.“ 

 
Точно 50% от присъстващите биха могли да посочат артисти с увреждания (Lies Lefever, 

Chris Willemsen, Mira Bryssinck, всички играчи и танцьори в „STAP“ платформата и „K“). 

Много от анкетираните посочиха белгийски артисти, писатели и певци. 15 души не можаха 

да посочат имена на хора с увреждания. 

 
25 отговарящи никога не са участвали в съвместно художествено творение (театър или 
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филм) с хора с увреждания, само 3 респонденти са отговорили „да“, участвали са в 

създаването на филми и във фестивал с хора с увреждания. 2 респонденти не знаят нищо 

за това. 

 
Четирима респонденти са участвали в съвместна реклама или производство на 

комуникации с хора с увреждания, а 25 не са могли да посочат една реклама с хора с 

увреждания. Един човек не знаеше какво да отговори. Един, който беше участвал, каза: 

„Снимах хора с увреждания за художествен проект. Някои от на също са работили и по 

арт проект ”. 

 
24 участници никога не са чували за включване в приобщаващо произведение на 

изкуството (театрална пиеса или филм) и само 6 от тях са имали допълнителна 

информация за приобщаващото изкуство. 

 
18 души биха искали да участват в организацията / изпълнението / разпространението 

на приобщаващо произведение на изкуството с хора с увреждания, 12 души казаха, че не 

биха го направили. Тези, които биха искали да участват, искаха да участват в 

изпълнението, а не в действителното създаване / артистично действие. Те по-скоро биха 

се организирали и помогнали в тези събития, отколкото всъщност да бъдат част от тях. 

Мнозинството смята, че изкуството е нещо много специално, но те нямат много общо с него. 

 
19 респонденти биха се радвали да участват в реклама с хора с увреждания, отново тези, 

които са отговорили „да“, са помислили за изпълнението на проекта, вместо да бъдат част 

от него. Но двама души биха се радвали да помогнат или да участват по какъвто и да е 

начин. 

 

11 респонденти биха искали да получат информация за бъдещи действия по проекта ISA, а 

19 отказаха, много от тях се оплакаха, че така или иначе получават твърде много имейли. 

9 души искат да имат материали по проекта. 14 души биха искали да присъстват на всякакви 

събития от проекта ISA, така че почти половината от запитаните са нетърпеливи да участват. 

 

Белгия 
 

Обратни връзки, представени от Horizon 2000 
 
Общо 5 отговора ни бяха върнати със следните резултати: За съжаление никой от 

анкетираните не знаеше, че в Белгия живеят 1 250 000 - 2 000 000 хора с увреждания. 

 
5 души, обаче знаеха правилната дефиниция на хората с увреждания и избраха 

съответствието на определението с Конвенцията на ООН, която съдържаше социалното 

измерение на увреждането. 5 участници смятат, че хората с увреден слух могат да се 

насладят на театрална пиеса или филм с правилната технология за оценка. 

 
5 респонденти биха могли да посочат всякакви художествени творения (театрална пиеса 

или филм) за хора с увреждания или с участието на хора с увреждания, повечето от 

тях са посочили филми: „На 8-мия ден“, „Недосегаемите“ и драматична пиеса с хора с 

увреждания. 4 от 5 души биха могли да посочат рекламно или комуникационно събитие 

за хората с увреждания, всеки, който отговори „да“, назова 

„CAP 48“. 

 
4 от 5 респонденти биха могли да посочат артисти с увреждания: Паскал Дюкен, Рей Чарлз, 

Grand Corps Malade (френски певец). Двама души никога не са участвали в съвместно 
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художествено творение (театър или филм) с хора с увреждания, 3 респонденти са участвали 

в Театрална работилница в културен център Martinrou и работилници в център Horizon 2000. 

 
2 респонденти са участвали в съвместна реклама или създаване на комуникации с хора с 

увреждания, а 1 не е могъл да посочи нито една реклама с лица с увреждания. 2 души не 

знаеха какво да отговорят. Онези, които отговориха с „Да“, участваха в следното: 

Драматична пиеса с хора с умствени увреждания пред публика и Избирателна кампания 

за човек с увреждания. 

 
Двама участници никога не са чували за изпълнението на приобщаващо произведение на 

изкуството (театрална пиеса или филм), а 3 от тях са могли да предоставят допълнителна 

информация за приобщаващото изкуство. Сред тези, които отговориха „да“, двама 

споменаха Creahm Bruxelles и един от тях „Филми“ в YouTube или Facebook. 

 
Двама души биха искали да участват в организацията / създаването / разпространението 

на приобщаващо действие на изкуствата с хора с увреждания, 3 души казаха, че не искат 

нищо общо с това. Тези, които биха искали да участват, биха искали да го направят по 

следния начин: в крайна сметка чрез музикално участие или производство на реклама в 

социалната мрежа и разпространение. 

 

1 участник би се радвал да участва в реклама с хора с увреждания, като разпространява 

темата в училищата по изкуствата, а 4 души изобщо не желаят да го правят. Всички ще се 

радват да получат допълнителна информация за бъдещите действия на проекта ISA. 2 души 

искат да разполагат с всички материали по проекта, а 3 души биха искали да имат 

инструментариум за включване от страна на изкуствата за учители; Ръководство за 

приобщаващи изкуства. 1 човек би искал да присъства на всякакви събития от проекта ISA; 

останалите 4 респонденти не биха искали да го направят. 

 

България 
 
Получихме 5 въпросника със следните резултати: 

 
1 от 5 души са знаели отговора на въпроса колко хора с увреждания смятате, че живеят 

в България, верният отговор е: 689 187 хора с увреждания живеят в страната. 5 души знаеха 

определението за хора с увреждания в Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания. 5 души смятат, че хората с увреден слух могат да се насладят на театрална 

пиеса или филм. Един от тях дори добави: „Да, ако техният личен помощник им обясни 

пиесата / филма.“ 

 
4 отговорили не можаха да посочат нито едно художествено творение (театрална пиеса 

или филм) за хора с увреждания или с участието на хора с увреждания, един от 

респондентите би могъл да посочи известна художествена творба: „Иглика Трифонова - 

Кратки истории“ - филм, „Където мечтите растат“ - филм, „Животът продължава“. 

 
4 от 5 респонденти не могат да посочат нито едно рекламно или комуникационно събитие 

свързано с хората с увреждания. Един от тях, който отговори с да, добави: 

„Има малко излъчвания по националната телевизия, които имат превод на жестомимични 

езици като централните новинарски програми, международните фестивали и т.н.“ 

 
3 от 5 от анкетираните биха могли да посочат хора на изкуството с увреждания: Рей Чарлз, 

Стиви Уондър, Йосиф Сърчаджиев. Никой от 5-те респонденти никога не е участвал в 

съвместно арт творение (театър или филм) с хора с увреждания. Никой от петте души 
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никога не е участвал в съвместно създаване на реклама или комуникация с хора с 

увреждания. 

 
4 от 5 отговорили никога не са чували за изпълнението на приобщаващо произведение 

на изкуството (театрална пиеса или филм) и не са имали допълнителна информация. 

Само един от тях отговори: Театрална пиеса „Забавна като патерица“, театрална постановка 

„Три и половина“. 

 
3 от 5 души биха искали да участват в организацията / създаването / 

разпространението на приобщаващо действие от изкуствата с хора с увреждания. От тези, 

които биха искали да участват, те мислят за участие в изпълнението, а не в действителното 

създаване / артистично действие. Те по-скоро организират и помагат на тези събития, 

отколкото всъщност да бъдат част от тях. 

 
2 от 5 отговорили биха се радвали да участват в реклама с хора с увреждания, отново, 
същото като въпроса по-горе, тези, които казаха „да“ на участието, мислеха за изпълнение 
на проекта, вместо да бъдат част от него. 

 
3 респондента биха искали да получат информация за бъдещи действия по проекта ISA и 

имаме 2 отговора „не“. Двама от тях избират Инструментариум за включване от страна на 

изкуствата за учители, един от тях избра европейски добри практики за включване от 

изкуствата и един от тях би се радвал да получи всички материали по проекта. Всички от 

5-те души биха искали да присъстват на всякакви събития от проекта ISA, изглежда, че 

всички са нетърпеливи да участват. 

 

Франция 
 
Общо 5 отговора се върнаха при нас със следните резултати: 

 
2 от 5 души дадоха верния отговор за това колко хора с увреждания живеят във Франция 

(около 12 милиона). 5 респонденти са знаели правилната дефиниция за хора с увреждания 

и са написали дефиницията, съответстваща на Конвенцията на ООН, съдържаща 

социалното измерение на увреждането. 

 
Всичките 5 души, които отговориха, мислеха, че хората с увреден слух могат да се насладят 

на театрална пиеса или филм с правилната технология за оценка. 5 респонденти биха могли 

да посочат известна художествена творба (театрална пиеса или филм) за хора с увреждания 

или с участието на хора с увреждания, повечето от тях посочиха следните филми: „Деца 

на по-малък бог“, „Крал Лир“, „La famille Belier“ (само на френски ), „Недосегаемите“, 

„Rain Man“. 

 
2 от 5 участници могат да посочат рекламно или комуникационно творение за хора с 

увреждания като: „Dépasser les apparences“, „Je prends mon pied“, „The present“. 4 от 5 

души биха могли да посочат артисти с увреждания: Рей Чарлз, Джамел Дебъуз, Гранд Корп 

Маладе. 

 
Трима отговарящи никога не са участвали в съвместно арт творчество (театър или филм) 

с хора с увреждания. 2 респонденти отговориха „да“, участваха в „Проект в класната стая 

с деца с увреждания“ и „Театрална работилница в средното училище (включително деца с 

леки интелектуални затруднения)“. 

 
Никой никога не е участвал в съвместно създаване на реклама или комуникация с хора с 

увреждания. 
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1 човек никога не е чувал за изпълнението на приобщаващо произведение на 

изкуството (театрална пиеса или филм, а 4 от тях са имали допълнителна информация 

за приобщаващото изкуство, те са посочили следното: „Handicap toi- même“, „Vestiaires“, 

Предимно в Международния визуален театър. 

 
3 души биха искали да участват в организацията / създаването / разпространението на 

приобщаващо действие от изкуствата с хора с увреждания, 2 души казаха, че не искат нищо 

общо с това. Тези, които биха искали, биха искали да участват по следния начин: чрез 

включване на хората в този проект, работа в класната стая, или изобщо не са знаели точната 

дейност. 

 
1 респондент би се радвал да участва в реклама с хора с увреждания, но не знае как или в 

каква дейност. Останалите респонденти не биха искали да участват. 

 
Всички биха искали да чуят информация за бъдещи действия на проекта ISA и да получат 

материал за проекта. 1 човек би искал само Инструментариума за включване от изкуства за 

учители, 3 от тях инструментариумът и Ръководството за приобщаващи изкуства, както и 1 от 

тях би искал да получи всички материали по проекта. Двама души биха искали да 

присъстват на всякакви събития от проекта ISA, така че малцинството от разпитваното 

население е нетърпеливо да участва. 

 

Унгария 
 
Общо получихме 19 отговора, които показаха следните резултати: 

 
По отношение на въпроса: Колко хора с увреждания смятате, че живеят във вашата страна? 

13 души знаят верния отговор, 6 респонденти смятат, че е по-висок. 

 
Всеки респондент знаеше верния отговор на определението за хора с увреждания и знаеше, 

че определението съответства на Конвенцията на ООН, съдържаща социалното измерение 

на увреждането. 

 
Когато попитахме отговорилите: „Мислите ли, че хората с увреден слух могат да се насладят 

на театрална пиеса или филм?“ Всеки участник каза „да“, с правилната технология е 

възможно някой с увреден слух да се наслаждава на филми и театрални пиеси. 

 
Помолихме респондентите да посочат всяко художествено творение (театрална пиеса или 

филм) за хора с увреждания или с участието на хора с увреждания. По- голямата част биха 

могли да назоват известни произведения на изкуството, повечето от тях са имена на филми 

(„Форест Гъмп“, „Недосегаемите“), 2 участника с имена на театрални произведения и 3 

респонденти не могат да посочат нито едно произведение на изкуството. 

 
За въпроса: „Можете ли да посочите каквото и да е рекламно или комуникационно творение 

за хора с увреждания?“ Няма валиден резултат. За въпроса: „Можете ли да посочите имена 

на артисти с увреждания?“ По-голямата част от анкетираните биха могли да посочат имена 

на хора на изкуството с увреждания (Бетовен, Винсент ван Гог, Стиви Уондър, Андреа 

Бочели). Много от отговорилите посочиха и унгарски художници, романисти и певци. 5 

респонденти не можаха да посочат имена на артисти с увреждания. 

 
Когато попитахме респондентите дали някога са участвали в съвместни художествени 

творения (театър или филм) с хора с увреждания, 16 души отговориха, че никога не са 
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участвали в съвместно художествено творение (театър или филм) с хора с увреждания, 

само двама респонденти отговориха „да“, те участваха в създаването на филми и 

фестивали с хора с увреждания. Един участник не знаеше нищо по темата. 

 
Искахме да разберем дали респондентите някога са участвали в съвместна реклама или 

създаване на комуникации с хора с увреждания. 5 души не можеха да посочат съвместно 

рекламно или комуникационно създаване с хора с увреждания, а 14 биха могли да посочат 

поне една реклама с хора с увреждания. 

 
Когато попитахме дали респондентите някога са чували за прилагането на приобщаващо 

произведение на изкуството (театрална пиеса или филм), 14 души отговориха, че никога 

не са чували за този вид неща и само 5 от тях са знаели за приобщаващото изкуство. 

 
Относно въпроса: „Искате ли да участвате в организацията / създаването / 

разпространението на приобщаващо действие от изкуствата с хора с увреждания?“ Почти 

50% от анкетираните биха искали да участват (10 души). 9 души отговориха, че не биха. От 

тези, които казаха, че биха искали да участват, те искаха да участват в изпълнението, а не 

в действителното създаване / артистично действие. Те споделиха, че предпочитат да 

организират и помогнат на тези събития, отколкото всъщност да бъдат част от тях. 

 
Когато попитахме респондентите: „Бихте ли искали да участвате в организацията / 

създаването / разпространението на приобщаващо действие от рекламата / 

комуникациите с хора с увреждания?“ 6 души биха се радвали да участват в реклама с хора 

с увреждания, отново, те по-скоро биха участвали в проекта, отколкото да бъдат част от 

него. 

 
14 респонденти биха искали да получат информация за бъдещи действия по проекта ISA. По-

голямата част от хората искат да чуят повече за този проект. Сред търсените материали по 

проекта „Инструментариум за включване чрез изкуства за учители“ излезе като най-

популярният материал. На второ място дойдоха „Европейските добри практики за 

приобщаване чрез изкуства“ и накрая някои от тях биха се радвали да получат 

„Ръководство за приобщаващи изкуства.“ 11 души биха искали да присъстват на всякакви 

събития по проекта ISA и само 5 казаха „не“ , така че голяма част от разпитаните са 

нетърпеливи да участват. 

 

Обобщение на отговорите на анкетираните 
 
Хората, отговорили на въпросниците, могат да назовават филми и реклами с хора с 

увреждания, но за съжаление е по-малко вероятно да интерпретират концепцията за 

съвместни художествени пиеси. Както показват резултатите, вероятно това е така, защото 

те никога не са виждали подобно нещо. 

 
Респондентите от всяка държава биха могли да идентифицират социалната концепция 

за увреждане; те знаеха правилната дефиниция за увреждане. Това е наистина 

положителен резултат, тъй като показва, че определението от Конвенцията на ООН е добре 

известно сред целевата група. 

 
Отговарящите изглеждат активни и отворени за сътрудничество. По-голямата част от 

отговорите бяха положителни по отношение на произведения на изкуството и 

представленията за съвместни увреждания. Това е много положителен резултат, тъй като 

тези произведения на изкуството трябва да достигнат до по-широка аудитория и да 

привлекат общественото внимание, за да изпълнят целта си. Участниците във въпросниците 
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изразиха мнението като цяло, че с удоволствие биха подкрепили тези събития чрез 

организация и с. 

 
Най-подходящите факти са представени в следващата диаграма, която обобщава всички 
отговори в областта на образованието. 
 

 
 

Отговори на заинтересованите страни 
 
През 2018 г. и началото на 2019 г. попитахме заинтересовани страни, както и училища; 

искахме да знаем какво знаят за приобщаващото изкуство. Като заинтересована страна 

посочихме всички, които работят с хора с увреждания и се стремят към тяхното артистично 

участие. Бяхме щастливи да забележим, че всички професионалисти бяха ентусиазирани да 

отговорят на нашите въпроси, поради което осигуриха разнообразен резултат за нашето 

проучване. Сред респондентите в страните партньори можем да намерим много различни  

професии: имаме респондент, който е собственик на галерия, някои хора са социални 

работници и няколко директори и мениджъри на организации, свързани с хора с 

увреждания. От продуцентска страна отговориха координатор за връзки с обществеността 

и друг PR агент, управител на културен център, танцьор и социален предприемач. 

Обобщихме резултатите по държави: 

 

 

Белгия 
Обратни връзки, представени от EASPD 

 
Общо 25 отговора се върнаха при нас със следните резултати. 21 души са чували за 

приобщаващи художествени творения, които са допринесли за включването на хора с 

увреждания, 4 души са отговорили отрицателно на този въпрос. Много от респондентите 

споменаха театрална пиеса „Step“, платформа „K“, работилници и произведения на 

изкуството от специални образователни институции. 

 
11 души казаха „да“, те вече са участвали в съвместно артистично представление с хора с 

увреждания (например театър или кино). Те споменаха театър „STEP“ и платформа „K“, 

където участваха и организираха арт акции. 14 души не са участвали в никакъв вид 

художествена дейност. 

 

Оценка на обратните връзки, 
касаещи проектните дейности 

Лица, които могат да назоват артистична дейност 
(театрална постановка или филм) за хора с увреждания 

или с участието на хора с увреждания: 

35 

Лица, които знаят коя е правилната дефиниция за 
хора с увреждания, съгласно Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания: 
 

Общ брой респонденти:  

0  40 60  
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9 души отговориха „да“, те са участвали в реклами, създаващи реклама за хора с 

увреждания, като например: S.M.A.K. Beweegt изчерпателна програма, която се фокусира 

върху групи в неравностойно положение. Тези групи също включват хора с увреждания, 

например хора с разстройство от аутистичния спектър, хора с деменция, хора със зрителни 

увреждания. (http://smak.be/nl/smak-beweegt) 

 
Друг респондент говори за прожекцията на сградата на MAS и маршрута до нея с тестови 

групи от хора с увреждания. Друг човек пише, че е разработил концепция за хора със 

зрителни увреждания и за хора с деменция. Един от респондентите пише, че е направил 

обиколка на музей във VGT, където е работил и е помогнал за популяризирането на 

обиколката. 

 
Имаше и респонденти, които бяха участници в проекти чрез Kunstwerkt и Сцена на 

театрална сцена. Те направиха промоционален видеоклип за разпространение на 

програмата в Kaaitheater. Освен това те интервюираха Пит Девос, човек, който е сляп от 

петгодишна възраст, и той обясни как танцът може да бъде достъпен и за публика със 

зрителни увреждания. 

 
Друг респондент споделя, че някои от техните посланици имат специални образователни 

потребности (аутизъм и зрителни увреждания). Те участваха в тяхната комуникация и 

предоставиха обратна връзка от обкръжението си. 

 
По отношение на отговорите, които получихме за бариерите при разпространението на 

дейности ,  свързани  с  приобщаващи изкуства, основният проблем, който бе споменат, 

бе липсата на обществено мнение, а именно „Неизвестното все още не е обща норма“; 

„Неизвестното не е нещо обичано“. Бе споделен и проблемът за физическите бариери, 

ограничения избор на места за инвалидни колички, достъпността на представленията и 

техния „артистичния израз“ (напр. поставянето на преводачи на фламандски 

жестомимичен език на сцената...). 

 
Много от анкетираните споменаха много неща, от които се нуждаят, за да насърчат 

включването на хората с увреждания в изкуствата в Белгия. Като обучение на артисти 

с увреждания и техните преподаватели, осигуряване на повече място и достъпни места 

за хора с увреждания и формиране на общественото мнение. 

 
15 души отговориха, че биха искали да участват в приобщаваща акция. Освен това всички 

споменаха, че вече правят съвместни арт проекти в своя институт или на работното си 

място и са отворени за всякакви по-нататъшни инициативи. 

 
12 души биха се радвали да участват в организацията / създаването / разпространението 

на приобщаващо действие чрез реклама / комуникация с хора с увреждания, въпреки че 

всъщност не са разбрали разликата между въпроса по-горе, те са написали същото, както 

по-горе, или нямат друга идея. 

 
17 лица заявиха, че ще участват в проекта ISA. Въпреки че всички споменаха, че не виждат 

колко ресурси ще отнеме това участие, така че те са отворени за такава инициатива, но 

поради липса на човешки ресурси намерението им може да се промени. 19 души 

отговориха, че са нетърпеливи да получат повече информация за този проект, само един 

човек каза „не“ на този въпрос.  

 

16 души биха се радвали да имат проектни материали, но те вероятно не са разбрали добре 

въпроса, не са посочили даден материал, а вместо това са посочили методите имейл, 

презентация и др. Мнозина казаха, че са получили достатъчно информация. 

http://smak.be/nl/smak-beweegt)
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15 души отговориха с „да“, нетърпеливи са да присъстват на всякакви събития от проекта 

ISA. 

 

Белгия 
Обратни връзки, представени от HORIZON 2000 

 
Общо 5 отговора се върнаха при нас със следните резултати. 5 души бяха чували за 

артистични  творения, допринесли за включването на хора с увреждания. Много от 

анкетираните споменаха предаванията на Serge Van Brakel, на които HORIZON 2000 са били 

домакини, както и това на Alsina. В допълнение, един респондент приветства група дами 

с интелектуални затруднения в кафенето им за текстилно изкуство всяка четвъртък 

вечер. Друг респондент сподели за «Запознайте се с Фред» - Hijinx Theatre / Ecosse, Le 

Créahm - «Hinc et nunc», компании от théâtre-action в Белгия и артисти като Marie Lime. 

 
5 души заявиха, че вече са участвали в съвместно артистично представление. Те 

споменаха театрални пиеси, играни заедно със студенти без увреждания и инвалиди, 

съвместни танцови представления и изложби на артисти с увреждания. Освен това, 

рекламен телевизионен спот за фестивал и танцов клуб, наречен INCLUDANCE. Респондент 

също пише за приобщаващо модно ревю през 2017 и 2018 г. Някои респонденти са знаели 

за гражданския и творчески парад по време на карнавала в Шарлероа, а други споделят 

за симпозиум, чиято тема е била културната демокрация и по-специално хората с 

увреждания. 

 
1 човек участва в съвместна реклама или създаване на комуникации, където хората с 

увреждания участваха във филми. Останалите 4 кореспонденти никога не са участвали. 

4 души казаха, че няма специални бариери пред разпространението на приобщаващи 

изкуства, само един човек каза, че има бариера и че това е плахостта на хората (ръководител 

/ професионалист). 

 
3 респонденти посочиха следните елементи, от които се нуждаят, за да насърчат 

включването на хората с увреждания от изкуствата в тяхната страна. Първо финансова 

подкрепа за костюми за тяхната група, спонсорски контакти, медийна подкрепа и др., 

Второ обмен на добри практики, дискусии и др. И накрая, те споделиха, че може да 

е интересно да направим творението Млада аудитория достъпно за глухи и слепи деца 

чрез тълкуване на жестомимичен език и аудио описание. Но той посочи факта: „Тези 

устройства изискват бюджети, които „ekla“ няма.“ 

 
5 души отговориха, че биха искали да участват в организирането / създаването на 

приобщаваща акция от изкуствата с хора с увреждания, главно чрез планиране и 

организиране и назоваха тези специфични действия: „като активно участват в организацията  

например  и  увеличат  посещаемостта  от  нашите  дейности  за изразяване и творчество. 

Друг човек написа, че би подкрепил „ако можем да направим предаванията, които 

излъчваме, достъпни за всички деца ...“ 

 
Трима души биха се радвали да участват в организацията / създаването / 

разпространението на приобщаващо действие чрез рекламата / комуникациите с хора с 

увреждания, като твърдят, че вече го правят в собствения си фестивал. 2 респонденти 

не биха искали да участват. 3 души заявиха, че ще участват в проекта ISA в тези специфични 

области: доброволен принос за дейности, срещи и т.н. и с финансова помощ „ekla“ ще 

се радва да работи върху аудио описание или да интерпретира изпълнения на 

жестомимичен език, като следствие да се поставят средства за комуникация, за да се 



15  

достигне до глуха и незряща аудитория. 

 
5 души биха искали да получат информация за бъдещи действия по проекта ISA. Всеки 

би се радвал да получи материалите по проекта; 5 души биха искали да получат всички 

материали, споменати във въпроса. 5 души биха присъствали на всякакви събития по 

проекта ISA. 

 

България 
 
Общо получихме 5 отговора със следните резултати: 

 
5 души преди са чували за художествени произведения, допринесли за включването на хора 
с увреждания. Те споменаха, че в страната се провеждат различни художествени дейности, 
като изложби на художествени произведения, направени от хора с увреждания, театрални 
пиеси, концерти, организирани в помещенията на социалните служби (като Дневния 
център за възрастни с психични разстройства) Увреждания в Добрич, Защитения дом в 
Държавната психиатрична болница в Раднево, Дома за социални грижи в Твърдица и др.). 
Един респондент сподели още, че в продължение на 10 години в град Шумен се провежда 
конкурс за творчески изяви на хора с увреждания, наречен „Неоткрита красива надежда“, в 
който участват потребители на различни социални услуги. 

 
Освен това, както заяви един от респондентите, има театрална трупа от хора с 
увреждания в Нов български университет в София. В град Поморие се провежда 
състезание „Сила на духа“ за хора с увреждания. Друг човек също спомена, че фондация 
„Старт“ провежда музикален фестивал на име „Надмощие на духа“, докато в град 
Смолян се организира фолклорен фестивал за хора с увреждания. 

 
Човек също пише, че е чувал за филми, които информират по-широката публика за 
трудностите на хората с увреждания, както и за фотоизложби, организирани от хора с 
увреждания. Друг познава театрални трупи, включващи хора с увреждания; изложби на 
художествени продукти, направени от хора с увреждания като картини и произведения от 
приложни материали; музикални концерти“. 

 
5 души са участвали в съвместно художествено творчество с хора с увреждания (например 
театър или кино), те вече са участвали в съвместно художествено представление. Те 
споменаха, че хората с увреждания в Дома за грижи "Ильо войвода" организират и 
представят пиеса пред публика всяка година. Първо те играеха в зала в Дома за грижи и 
след това направиха представление в читалища, в общинския театър и др. През 2013 г. хора 
в инвалидни колички участваха в куклен театър и наистина беше изненада за публиката 
да види "другите" хора на сцената. 

 
Друг също пише за „Сияйна зора“, сдружение с нестопанска цел, което е участвало в 
организирането и провеждането на концерт на Дом за грижи за възрастни с умствена 
изостаналост в община Шумен. Ежегодно те проведоха и турнир за носители на купи за хора 
с увреждания, който завърши с мини конкурс за творчество с участието на участниците в 
турнира. Освен това те бяха участвали в провеждането на юбилейни концерти с участието 
на деца, които посещават специалното училище 
„Васил Друмев“ в град Шумен, с което подкрепиха децата в разработването на сценария, 
както и в създаването на звукова и сценична хореография на събитията. 

 
Друг респондент сподели създаването и популяризирането на филми за живота на хора, 

които са станали инвалиди по време на война; организиране и представяне на фотоизложби, 

включително снимки, направени от хора с увреждания. 

 
Те също така изразиха своите знания за участие в организирането на изложба и концерт 

с участието на потребители на Агенция за социално развитие "Vision". Това имаше за цел да 

представи таланта на театрални пиеси на хора с увреждания, играни заедно с ученици без 
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увреждания и инвалиди, съвместни танцови представления и изложби на артисти с 

увреждания. 

 
5 души бяха участвали в съвместна реклама или създаване на комуникации с хора с 

увреждания и отговориха, че са участвали в съвместна търговска реклама, като например 

следното: 

 
Един от тях сподели, че в рамките на проект един от потребителите на техните услуги, 

който е наркоман с ампутиран долен крайник, е участвал във филм за живота си и за това, 

което е загубил, за да попречи на младите хора да употребяват наркотици. Респондентът 

пише също, че те са го включили и в клас на учител, където той е обсъдил проблемите, които 

причиняват наркотиците и че те могат да съсипят живота на човек. 

 
Друго лице пише, че са участвали в разработването на рекламни материали, мултимедийни 

видеоклипове и др. За събития, представящи работата на центровете за социални услуги в 

град Шумен. Имаха и интервюта, взети от различни медии - телевизия, радио, вестници. 

 
Друг човек е участвал в популяризирането на някои от дейностите на потребителите на 

услуги в Агенция „Vision“ чрез различни социални медийни канали ”. 

 
Респондентите дадоха подробни отговори за това какви бариери трябва да преодолеете, 

когато разпространявате приобщаващи изкуства, основните пречки бяха: 

 
Както един от тях изрази: „Основната бариера е свързана с факта, че сценичните 

представления, направени от хора с увреждания, трудно могат да се разглеждат като 

артистичен продукт. Общото мнение е, че тези видове дейности са насочени само към 

социалното включване на хората с увреждания, въпреки че качеството на техните 

сценични представления се подобри значително напоследък и те доказаха, че имат 

истински творчески талант. 

 
Друг  човек  сподели,  че  смята,  че  проблемът  е  недостатъчно  повишаване на 
осведомеността и липса на интерес от по-широката аудитория. Един респондент пише, 
че за съжаление информацията за приобщаващи дейности в областта на изкуството не е 
широко разпространена и не достига до голям брой хора. Той смята, че трябва да има и по-
голямо популяризиране на възможностите за хора с увреждания да участват в артистични 
събития. 

 
Много от анкетираните споменаха, че ще им трябват пари, по-добро и по- предсказуемо 

финансово състояние, за да насърчат включването на хората с увреждания от изкуствата 

в България. Всички те споделят, че общата медийна подкрепа за формиране на 

общественото мнение за хората с увреждания също би била важна. 

 
5 души отговориха, че биха искали да участват в приобщаваща дейност, главно чрез 

организиране на такава дейност. Друг също сподели, че ще участват по всякакъв начин 

и във всякакъв вид дейности, за които НАСО допринася. Сдружението с нестопанска 

цел Сияйна зора разглежда представянето на артистичните таланти на хората с увреждания 

като ключова стъпка към промяна на отношението към хората с увреждания. Друг човек 

също би искал да участва, като заснема различни артистични събития, включващи хора с 

увреждания. Респондент сподели, че би искал да се включи, като участва в 

организирането на приобщаващи артистични събития, мотивира хората с увреждания да 

участват в такива и др. Планиране, организиране. Само един респондент каза, че би искал 

да участва като артист. 

 
5 души биха се радвали да участват в организирането / създаването на приобщаващо 
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действие чрез рекламата / комуникацията с хора с увреждания, особено чрез 

организиране на такава дейност. Те също така биха участвали по какъвто и да било начин, 

който би подпомогнал популяризирането на приобщаващи действия с хора с увреждания на 

местно ниво. Друг респондент сподели, че е готов да си сътрудничи за рекламни 

материали, докато друг човек спомена, че също би се радвал да популяризира 

артистични събития в общността чрез Facebook, местни и национални медии, местни 

институции и т.н. 

 
5 лица заявиха, че ще участват в проекта ISA. Един сподели, че би искал да участва във 

всички видове дейности по проекти на ISA, стига да разполагат с необходимите ресурси за 

това. Изкуствата са средство за преодоляване на бариерите и затова смятат, че е много 

важно то да бъде по-нататъшно популяризирано и да ангажира колкото се може повече 

заинтересовани страни. 

 
Някои от тях биха се радвали да се включат в ISA, като популяризират дейностите по проекта 

сред хора с увреждания, потребители на услуги, колеги и други заинтересовани страни. 

Те също така биха накарали потребителите на техните услуги да се включат в артистични 

събития, организирани в рамките на проекта. 

 
5 души биха искали да получат информация за бъдещи действия по проекта ISA, те 

изглеждаха нетърпеливи да знаят повече информация. Всеки би се радвал да има 

материали за проекти. Двама души биха искали да получат всички материали, 

споменати във въпроса. Един човек избра „Ръководство за приобщаващи изкуства“, докато 

друг избра „Европейските добри практики за приобщаване чрез изкуства.“ 5 души щяха да 

присъстват на всякакви събития от проекта ISA; те са нетърпеливи да научат повече за 

проекта. 

 

Унгария 
 
Получихме 19 отговора със следните резултати. 18 души бяха чували за арт творения, 

допринесли за включването на хора с увреждания, само един човек отговори 

отрицателно на този въпрос. Много от анкетираните споменаха театрални пиеси, танцови 

представления, музикални представления и рисуване и други изящни художествени 

творения. Интересното е, че никой от тях не споменава филми, а отговорите от училищата 

се отнасят само до филми и театрални пиеси. 

 
7 души са участвали в съвместно арт творчество с хора с увреждания (например театър 

или кино, те вече са участвали в съвместно художествено представление. Те споменаха 

театрални пиеси, изпълнявани заедно с ученици без увреждания и инвалиди, съвместни 

танцови представления и изложби на художници с увреждания 11 души не са участвали в 

този вид художествена дейност. 

 
Четирима души са участвали в реклами, рекламиращи собствения си институт или 

рекламиращи продуктите на защитената си работилница. 15 души заявиха, че никога не са 

участвали в рекламна дейност. 

 
Получихме подробни мисли за това какви бариери трябва да се преодолеят, за да се 

предприемат приобщаващи действия чрез изкуството, основното, което всички споменаха, 

беше липсата на ресурси: място, професионалисти, инструменти, материали и др. бъдете 

- много против приобщаването и изобщо не толерантни към хората с увреждания. 

 
Много от респондентите споменаха, че за да насърчат включването на хората с 
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увреждания от изкуствата в тяхната страна, те ще се нуждаят от пари, ресурси, обучени 

професионалисти и художници и разбира се обща медийна подкрепа, за да формират 

общественото мнение за хората с увреждания. 

 
15 души отговориха, че биха искали да участват в организацията / създаването / 

разпространението на приобщаващо действие от изкуствата с хора с увреждания, главно 

чрез планиране и организиране. Само един кореспондент каза, че би искал да участва като 

артист. 

 
14 души биха се радвали да участват в организацията / създаването / разпространението 

на приобщаващо действие чрез рекламата / комуникациите с хора с увреждания, въпреки 

че всъщност не са разбрали разликата между въпросите по-горе. Те написаха същото, че с 

удоволствие биха помогнали при организирането и подготовката на подобни действия. 

 
14 души заявиха, че ще участват в проекта ISA, въпреки че всички споменаха, че не знаят 

от колко ресурси се нуждаят за тяхното участие. Това означава, че те са отворени за 

такава инициатива, но поради липса на човешки ресурси това може да се промени. 

 
19 души биха искали да получат информация за бъдещи действия по проекта ISA и са 

нетърпеливи да разберат повече информация за този проект, само един човек е отказал да 

отговори на този въпрос. 

 
Всеки би се радвал да получи материалите по проекта, 10 души биха искали да получат 

всички материали, споменати във въпроса, а 9 души биха искали да получат само 1 или 2 

продукта, изготвени по проекта. 19 души биха присъствали на всякакви събития по проект 

ISA, отговорили с „да“, те са нетърпеливи да присъстват на подобни събития, само един 

човек е отговорил с „не“ на този въпрос. 

 

Обобщение на отговорите на 
заинтересованите страни 

Заинтересованите страни имат широк преглед на художествената дейност на хората с 

увреждания. Можем да кажем, че беше типично, когато трябваше да назоват артистично 

произведение, назоваха филм за увреждане, а не представление или театрално пиеса. 

Това показва, че сред тази група, популяризираща инклузивни представления и театрални 

пиеси, може да бъде от значение. 

 
Трябва да направим заключението, че всеки респондент е бил отворен за 

сътрудничество, но те не са посочили конкретната необходимост от участие, така че не 

можем наистина да разчитаме на тези отговори. 

 
Общото заключение на заинтересованите страни в България и Унгария е, че 

художествената дейност на хората с увреждания не се финансира добре. Липсват ресурси 

и работна ръка на професионалистите. В Белгия дейността се финансира добре, но по-

скоро общественото мнение възпрепятства успеха на свързаната с увреждания 

художествена дейност. В действителност общественото мнение в Унгария и България също 

е проблематичен въпрос, при който трябва да се направят значителни промени, за да се 

насърчат съвместните действия за приобщаване в изкуството на хора с увреждания. 
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Повишаване на осведомеността чрез 

Field Aperture 
Всяка партньорска организация организира събитие Field Aperture, на което 

приобщаващото изкуство и артистите бяха в центъра на вниманието. След това събитие 

всеки партньор попита поне 30 души или повече дали им харесва конкретното събитие. В 

тази глава оценките на тези събития са обобщени въз основа на въпросници за оценка на 

Field Aperture. Шаблонът на този въпросник също може да бъде намерен в приложението. 

 

 

Field Aperture събитие, Белгия 
Октомври 2019 

 
Получихме 48 отговора. Резултатите подчертаха, че 81% от публиката много хареса събитието, 
така че то беше много успешно. Никой не отговори отрицателно. 

Повечето от гостите чуха за тази вечер от 

социалните медии (18 души), а много (12 души) 

чуха за нея от свой приятел. Много от 

анкетираните отговориха като „друго“ като 

опция, ние не знаем точно какво имат предвид под 

това. 

 
Причините, поради които хората дойдоха на това 

събитие, бяха различни. Мнозина дойдоха, 

защото им беше интересно, но дойде друга 

значителна група, защото бяха помолени да 

дойдат. Само 8 процента   от   хората   дойдоха,   

защото изглеждаше забавна вечер, така че 

вероятно тези събития трябва да достигнат до 

по-широка аудитория в бъдеще. 

 
Респондентите смятат, че това са най-запомнящите се части от събитието: филмът и 

атмосферата (за 16 души), 14 души също споменават изпълнението на Krystoff Fluder. Те 

го наричаха и хумористичното шоу. Друг споделя „Харесах, че се осмелява да говори за себе 

си и да се смее за това, за реалността и истината на живота;“. Като цяло хората споделиха 

много положителни отзиви за Field Aperture и оцениха неговия хумор и страхотна 

организация. 

 
24 души от 48 казаха, че са изненадани от изпълненията. 20 души, обаче отговориха, че не 

са изненадани и са видели невероятни произведения на изкуството. Нещата, за които 

хората бяха най-изненадани, са следните: 

 
- разликите в декора в първата част; 

 
- хумористът; 

 
- че филмът е взет от реална история; 

 
- посоката на рекламите (4 души); 

 
- ангажиментът да преминем въпреки всички проблеми; 
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- късометражният филм беше изненадващ (3 души); 

 
28 респонденти казаха, че редовно взаимодействат с хора с увреждания, докато 17 души 

казаха, че не ги срещат много често. Двама души казаха, че никога преди не са се срещали 

с хора с увреждания, а 1 респондент не можа да отговори. Можем да направим 

заключението, че по-голямата част от публиката познава хората с увреждания, дори и да 

не се срещат много често. 

 
Мнозинството има познания за хората с увреждания, тъй като 34 отговориха: „Да, но вече 

имах известен интерес преди това“ и само 7 души казаха, че биха искали да знаят повече 

по темата. 3 души не знаеха дали биха искали да знаят повече, а 1 човек каза, че не 

желае да знае повече за хората с увреждания. 

 
43 от 48 с удоволствие биха препоръчали тази вечер на своите приятели, което 

означава, че са доволни от качеството на , само 1 човек не е решил, никой не е 

казал, че не препоръчва това събитие. 

 
35 души смятат, че това е 

приобщаващо събитие, 3 души са 

отговорили „не“, а 7 души не са 

отговорили. Така че мнозинството 

смята, че е приобщаващо, но мнозина 

също не отговарят, така че 

следващия път си струва да 

разгледаме по-задълбочено защо 

това е така. Независимо от това 

можем да заключим, че този Field 

Aperture приобщаващо и популярно 

събитие. Много положителен 

резултат също беше, че 42 души 

казаха,  че  биха  се  радвали  да 

видят отново приобщаващо художествено представление. По-малко от 5 души не 

биха искали да присъстват отново. 

 Обобщение 
 
Тази специална гала беше фантастична, публиката я хареса и ще я препоръча на 

своите приятели. Field Aperture беше приобщаващо събитие и произведенията на 

изкуството бяха изпълнени много добре. Трябва да работим, за да информираме 

много хора без увреждания за подобно събитие. Необходимо е да се включи по- 

голяма част от обществото в този вид художествени представления. 
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Field Aperture събитие, България 
Юни 2019 

 

Общо 28 отговора ни бяха предоставени. По-голямата част от публиката много хареса 

художественото изпълнение, тъй като никой не отговори отрицателно. Само 4 души 

видяха статията за събитието онлайн, повечето от хората (12 души) чуха за нея от 

колега и 10 души от друг източник. 13 души от 36 чуха за тази гала някъде другаде, 

така че редовните медии не рекламираха тази вечер, беше специална ситуация. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Причината, поради която хората са дошли на това събитие, е разнообразна, трите причини по-
долу имат почти равни отговори: 

 
- Интересувах се от темата, 28% 

 
- Интересува ме заради работата ми, 29% 

 
- Изглеждаше като забавно събитие, 25% 

 
Според респондентите това са най-запомнящите се части от събитието: „Най- запомнящата 

се част за мен е свързана с факта, че разбрах как работата с хора с увреждания в областта 

на културата и изкуствата се извършва в чужбина. (Този отговор е даден 5 пъти). " 

 
Друг респондент сподели, че е бил силно впечатлен от цялостната организация на 

събитието. Тя спомена, че всички са направили страхотно представление, споделяйки 

много интересни артистични демонстрации 

 
Някой друг пише, че събитието е много емоционално. Най-запомнящата се част за нея 

беше речта на колега, работещ в социална служба за деца с увреждания, която сподели, че 

най-важното е всички те да бъдат по-разкрепостени и да спрат да осъждат тези 

„различни“, тъй като всеки има своите собствени таланти и умения и те трябва да бъдат 

насърчавани. 

 
Друг човек пише, че цялото събитие е било много въздействащо и полезно. Този отговор 

е даден 2 пъти. Друг респондент пише „Трудно е да се измисли една- единствена част 

от събитието - както направените изпълнения, така и споделените истории бяха запомнящи 

се. Като цяло събитието беше чудесен начин да се представят талантите и постиженията 

на хората с увреждания, както и резултатите от усилията на тези, които насърчават тяхната 

социална интеграция. И все пак бих искал да подчертая, че бях много трогнат от 

артистичното изпълнение на Александър Атанасов и Ивайло Ангелов от Агенция за 

социално развитие „Vision“ - Варна, както и от вдъхновяващите думи на Ивайло за 

мотивацията и смисъла, заложени в творческите му дейности ”. 
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Много от анкетираните споделиха, че събитието е запомнящо се и емоционално за тях, тъй 

като представя различна перспектива за включване на хората с увреждания в обществото. 

Както българските, така и чуждестранните участници изразиха тези мнения. 

 
13 от 28 души казаха, че не са изненадани от представленията, но 15 души отговориха, че 

наистина са изненадани и са видели невероятни произведения на изкуството. Хората бяха 

най-изненадани от следното: 

 

„Изненадах се повече от очакваното - събитието беше много добре обмислено и 

организирано, а програмата беше много добре синхронизирана и разнообразно 

представяща изкуства от различни гледни точки като инструмент за социална интеграция 

на хората с увреждания.“ 

 
Като цяло събитието Field Aperture надмина очакванията и всички участници споделиха 

много положителни мнения за него. 

 
24 респонденти казаха, че редовно си взаимодействат с хора с увреждания, 4 заявиха, 

че не ги срещат много често. С основание можем да направим заключението, че 

мнозинството от тълпата познава много добре хората с увреждания. Очевидно 

мнозинството има известни познания за хората с увреждания, тъй като 19 отговориха: „Да, 

но вече имах известен интерес преди това“ и само 9 души казаха, че биха искали да научат 

повече по темата. 

 
27 от 28 с удоволствие биха препоръчали вечерта на своите приятели, което означава, че 

са доволни от качеството на изпълненията. Само 1 човек не беше сигурен. Никой не 

каза, че не препоръчва това художествено представление. 

 
Почти всички мислеха, че това е всеобхватно събитие, 1 човек каза „не“. В обобщение 

можем да кажем, че това събитие беше успешно в популяризирането на включването и бе 

много харесано от публиката. Всички казаха „да“, биха се радвали да видят отново 

приобщаващо арт представление. 

 

Обобщение 
 
Това арт представление беше популярно, приобщаващо и много харесано от публиката. 

Всеки би го препоръчал и много го хареса. Трябва да отбележим, че публиката вече 

беше запозната с хората с увреждания. По-голямата част от тях се срещат ежедневно с 

хора с увреждания, така че този вид представяне не е нещо ново за тях. 

 

 

Field Aperture събитие, Унгария 
Декември 2019 

 
С 36 отговора разполагаме от въпросниците, те бяха споделени чрез онлайн формуляр на 

следващия ден от събитието. Както показва следващата диаграма, мнозинството много 

харесва събитието Field Aperture. 

13 от 36 души са чували за това събитие някъде другаде, това беше специален повод. 
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Тъй като следващата диаграма 

показва, че голямото 

мнозинство дойде заради работата 

си, само 5 процента дойдоха, 

защото изглеждаше интересно. 

 
 

 

 

 

По-голямата част от респондентите харесаха цялата вечер, много хора харесаха 
изпълненията, включващи танци и музика. 

 
12 души от 36 заявиха, че не са изненадани от представленията, но 24 души 

отговориха, че наистина са изненадани и са видели невероятни произведения на 

изкуството. Нещата, които най-вече изненадаха хората бяха следните: 

 
- Изпълнение на Джъстин и Флоран - отговориха 9 души 

 
- Изпълнителите бяха малко изнервени, но всеки имаше качествено представяне - 2 

души 

 
- Изпълнение на Силвия Агарди 

 
- Новини от фондация Nem Adom Fel 

 
29 души казаха, че редовно общуват с хора с увреждания, 6 казаха, че се срещат 

рядко с хора с увреждания, а един каза, че никога не е срещал хора с увреждания. И 

така, можем да предположим, че по-голямата част от поканените познават много добре 

хората с увреждания. 

 
Както е отразено в горните твърдения, очевидно по-голямата част от присъстващите 

имат знания за хората с увреждания, тъй като 29 отговориха: „Да, но вече имах 

известен интерес преди това“. Само 6 души казаха, че биха искали да знаят повече по 

темата, а един кореспондент не е сигурен. 

 
33 от 36 с радост биха препоръчали 

тази вечер на своите приятели, което 

означава, че са наистина доволни от 

качеството на изпълненията. Само 3 

души не бяха решили, никой не каза, че 

не препоръчва това художествено 

представление. 

 
Голямото мнозинство, 32 души, смятаха, 

че това е приобщаващо събитие, 2 души 

казаха „не“, а 2 души не бяха решили. И 

така, можем да направим    

заключението,    че    тази 

бленда на Field Aperture е приобщаващо и популярно художествено представление. 
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34 респонденти от 36 казаха, че биха искали да видят приобщаващо представяне друг 
път, един човек отговори „не“, а един не беше решил. Следователно можем с основание 
да мислим, че приобщаващото изкуство може да бъде популярно сред голяма част от 
участници. 

 
Респондентите споделиха следните коментари: 

 
- „Бих искал да танцувам в група, подобна на дуото Джъстин и Флоран!“ 

 
- „Беше фантастично, благодаря!“ 

 
- „Събитието беше малко дълго без почивка - 5 души споделиха тази гледна точка“ 

 
- „Иска ми се да беше още по-приобщаващо събитие“ - двама души си мислеха това 

 
 

Обобщение 
 
Събитието Field Aperture и неговите изпълнители бяха много популярни и много 

харесани от публиката. Трябва да отбележим, че по-голямата част от респондентите 

изглежда са въвлечени в ежедневния живот на хората с увреждания, така че не за 

първи път са изложени на този вид изкуство. Това не беше пробив в промяната на 

общественото мнение, тъй като беше вече знаеща и отдадена аудитория. Тъй като 

събитието беше популяризирано сред по-широка аудитория, това може да ни доведе 

до заключението, че тези, които присъстваха, вече проявяват известен интерес към 

темата. Трябва да намерим начини за популяризиране на приобщаващи артистични 

събития в онези групи, които изобщо нямат контакт с хора с увреждания. 

 
Оценка на интелектуалните продукти в 

дискусионни групи 

 
 Въведение 

 
През последните месеци на проекта ISA проведохме още един много важен период на оценка. 
А именно партньорите споделиха интелектуални резултати от проекта между различни 
заинтересовани страни и организираха дискусионни групи. Всички участници имаха една 
обща характеристика, те все още не бяха запознати с темата за увреждането. Нашата цел 
беше двойна с този метод: искахме да оценим нашите интелектуални резултати, но също 
така искахме да споделим причината за включването на такива професионалисти, които 
никога преди не са работили в областта на хората с увреждания. С този метод успяхме да 
достигнем до такива хора от различни среди, които вече са по-запознати с темата и с радост 
можем да кажем, че станаха привърженици на каузата на приобщаващото изкуство. 

Организирахме дискусионни групи във всяка страна партньор през пролетта на 2020 г. Общо 
дискусионните групи имаха 35 респонденти от 6 различни държави. 5 участници представиха 
Ирландия, взеха участие 10 души от Белгия, 5 лица от Унгария, 6 от Франция и 6 от България 
отговориха на нашите въпроси. Благодарение на нашия партньор EASPD, ние дори можехме 
да разширим спектъра си и имахме 3 участника от Обединеното кралство. Поради пандемията 
повечето дискусионни групи бяха проведени в онлайн форма. Първоначално бяхме 
планирали дискусии на място, но тази промяна не ни попречи да проведем интересни 
дискусии и да получим по-задълбочена оценка от всички заинтересовани страни. 

С това ще представим мнения и мисли на респондентите по отношение на интелектуалните 
резултати 1, 2, 3 и 5 от проекта. Бихме искали да благодарим на всички участници за техния 
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принос и значими прозрения. Те не само ни помогнаха да оценим работата, която проектът 
даде, но ни дадоха много прекрасни идеи и допълнителна мотивация да продължим нашата 
работа за едно по-приобщаващо общество, където артистичният принос на хората с 
увреждания е ключов и естествен за всички. 

 

Оценка на интелектуален продукт 1 
 
Интелектуален продукт 1 е „европейско ръководство, включващо обещаващи практики за 
повишаване на обществената информираност за уврежданията през призмата на културни 
и артистични действия.“ Ръководството обхваща 16 обещаващи и вдъхновяващи практики 
от областта на приобщаващите изкуства, действащи във всяка една от партньорските 
страни. Участниците в дискусионната група от различните европейски страни имаха цялостно 
положително отношение към Интелектуален продукт 1. Тъй като всички те бяха неопитни 
в улесняването на подобни практики с хора с увреждания, те намериха формата за 
образователен и вдъхновяващ. 

 
По-голямата част от респондентите в Ирландия го виждат като полезна референтна рамка, 
която можете да използвате, за да разберете по-добре как да създадете практика във 
вашата съответна област. Белгийските участници заявиха, че са били вдъхновени да 
прочетат ръководството. За тях ръководството беше начин да отворят пътя и да покажат 
какво е възможно да се направи за приобщаващи артистични дейности. Те намериха 
ръководството по-информативно, отколкото практично. Респондентите в Белгия също 
споделиха, че цялостният подход на ръководството е много интересен, дори ако самото 
ръководство не изглежда като работен инструмент, а по-скоро документ за повишаване на 
вниманието. 

 
Всеки участник във всички страни споделя мнението за това колко е важно да продължим 
да повишаваме осведомеността в културната общност за включването на хората с 
увреждания. Белгийските участници добавиха също, че наръчникът може да служи за 
информиране на техните колеги или мениджъри и да даде желание за организиране на 
приобщаващи дейности. Някои от тях казаха, че искат да разпространят ръководството на 
своите партньори. Български представители също заявиха, че ще представят на своите 
колеги дейностите, свързани с информационните технологии, насърчаващи активното 
участие на хора с увреждания в културни събития. Освен уеб базираните платформи, целящи 
да дадат възможност на изкуствата да достигнат до колкото се може повече хора, 
включително хората с увреждания. 

 
Френските участници повтаряха това положително отношение: както те заявиха, 
ръководството  може  да  им  помогне  с  идеи  и  проекти,  които  могат  да  бъдат направени, 
за да си представят или предадат нови възможности, да изградят практика в откритост и 
също да помислят за диверсификацията на тези инструменти в настоящето и с 
преживяванията и спецификите на всяка група или индивид. Един човек оцени факта, че 
всички проекти на всяка структура съставляват доста голямо поле от възможности с артисти, 
които са много заинтересовани от въпроса. 

 
Друг участник в Унгария приветства цялостния подход на ръководството, тъй като повечето 

практики обработваха темата за уврежданията от различни ъгли и затова представиха 

изчерпателен преглед. Участник вече сподели своите идеи, чрез които ще разпространи 

ръководството за по-нататъшно използване. Тя също така говори за това как би могла да 

включи ръководството в своите преподавателски сесии, където изнася лекции за 

представителство на различни маргинализирани групи пред тийнейджъри и студенти. Всички 

унгарски участници се съгласиха, че ръководството е много полезно, ако някой е нов в темата 

за приобщаващо изкуство и уврежданията. В края на дискусията в унгарската партньорска 

организация и респондентите формулираха, че ръководството е идеално за повишаване на 

вниманието и за даване на широк преглед на различните европейски приобщаващи арт 

групи. 

 
Ирландските респонденти се съгласиха с това: всички заинтересовани страни видяха 
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ръководството като подходяща и полезна информация за колегите при планирането на 

собствените им практики. Те споменаха, че това е много вдъхновяващо и че наличието 

на информация за контакт за тези практики означава, че те могат да се свържат с тях, ако 

имат допълнителни въпроси или дори ако искат да си сътрудничат. Мултимедиен 

професионалист каза, че може да използва филми на Театър "Цвете" и ZanZan като 

примери за представяне пред колеги, а учителка по изкуство каза, че може да подчертае 

VISION ART и kunstenartsfestival на колегите си, за да започне разговор за това какво правят 

другите организации за насърчаване в приобщаваща среда. Унгарските респонденти също 

заявиха, че най-много им харесва практиката на kunstenartsfestival и театър „Цвете“. 

 
В две страни започна плодотворна дискусия за това какво е обещаваща практика. Като 

представител на Военна инвалидна кооперация „Св. Георги ”в България заяви, че 

обещаваща практика е практика, която дава възможност на хората с увреждания да вземат 

активно участие в обществото, да работят и развиват своите таланти и пълния си 

потенциал. Според представителя на Варненския свободен университет „Черноризец 

Храбър”, обещаваща практика трябва да включва всички дейности, свързани с нашия 

социален живот, а що се отнася до образованието, може да има различни обещаващи 

практики, свързани с иновативни програми или учебни планове, иновативни методики на 

обучение и т.н. 

 
В Белгия въпросът „какво означава терминът обещаващи практики?“ доведе до това, че 

всички участници също активно дават своя принос. Накрая се съгласиха, че идеите за 

предаване, споделяне и доверие бяха изразени и повечето от участниците дадоха няколко 

отговора. Двете думи от заглавието „обещаващи практики“ им се сториха много 

привлекателни и бяха повод за размисъл. Един от участниците имаше добър начин да 

анализира заглавието: Обещаващо = надежда, Практики = конкретно. Няколко души 

посочиха, че въпреки спецификата на дейностите, свързани с уврежданията, някои 

обещаващи практики показват, че добрите идеи могат да бъдат прости, а също и много 

приобщаващи. Повечето респонденти казаха, че ръководството е много вдъхновяващо. 

 
Четенето и обсъждането на ръководството помогна на всеки участник да помисли за 
собствената си работа и дейност. За един ирландски участник споделянето на 
ръководството ги накара да се почувстват уверени, че те също могат да създадат практика 
и да се доверят, че тя ще работи. Френските респонденти също говориха за това, че след 
като прочетоха това ръководство, осъзнават, че тези действия могат да разширят обхвата им 
до обществеността с увреждания. Българските респонденти биха използвали ръководството 
като много полезен източник на информация и биха внедрили някои от практиките в 
собствената си работа, ако е уместно. 

 
В дискусиите в повечето страни беше повдигнат важен момент, а именно, че някои 

участници смятат, че ръководството описва твърде много примери за сценични изкуства. 

Във връзка с това мнение, няколко участници смятат, че различните художествени 

режими не са достатъчно представени. Унгарските участници подчертаха също, че биха 

приветствали повече разнообразие в ръководството по отношение на жанровете на 

изкуството. Те също така споменаха, че четенето на точни инструкции от всяка практика 

би спомогнало за бъдещото прилагане на подобни инициативи. 

 
Като обобщение можем да заявим, че всеки участник в дискусионните групи - 

независимо от техния произход - приветства темата на ръководството и го намира за 

ефективен като инструмент за повишаване на осведомеността относно приобщаващото 

изкуство. Всички признаха важността на проблема и желанието да говорим и споделяме 

повече за него, за да подпомогнем прилагането на по- приобщаващи артистични инициативи 

в цяла Европа. Както добави един унгарски участник: „Споделянето относно уврежданията 

може да бъде наистина интересно, ако не става въпрос за съжаление, а по-скоро 
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споделяне на впечатления и опит. Представяйки ги с помощта на универсален език - 

изкуство - може да осигури много интересна платформа за равно и разнообразно 

представяне ”. 

 

Оценка на интелектуален продукт 2 
 
Интелектуален продукт 2 е онлайн набор от инструменти, уебсайт, представящ цялата 

информация, която посетителят трябва да знае за приобщаващото изкуство. Той обхваща 

различни теми и подкрепя създаването на нови приобщаващи художествени инициативи. 

Целта му е да информира онези артисти и професионалисти, които са нови в областта 

на приобщаващите изкуства. Може да бъде и интересен център за разглеждане от ученици 

и родители, които проявяват интерес към темата. 

 
Имаше значително ентусиазиран и положителен отговор на уебсайта от всички 

респонденти от участващите страни. Започвайки от Ирландия, всички ирландски 

респонденти казаха, че намират уебсайта за полезен. Всички коментираха лекотата на 

използване и яснотата на уебсайта, а актьор заяви, че ще използва това в бъдеще. Всички 

ирландски респонденти казаха, че могат да използват уебсайта, за да реализират свои 

собствени програми. Те специално посочиха насоките и изследванията като полезни 

елементи. 

 
Участник от Обединеното кралство намери инструментариума за полезен, въпреки че 

информацията и примерите в него може да не са подходящи за всички ситуации, тъй като 

училищата и тяхната педагогика може да са различни. Оттук и необходимостта учителят 

да се запознае с ресурсите в инструментариума, за да могат да се направят адаптации 

и корекции за постигане на възможно най-добри резултати. Участникът намери 

инструментариумът съвсем ясен и пълен. Кутията с инструменти мотивира и други учители 

да мислят за собствената си работа: ирландски учител по изкуства и ръководител на 

работилница за писане коментира, че инструментариумът е интересен, защото им помага 

да обмислят области и практики, които никога не са мислили за себе си. 

 
Инструментариумът направи страхотно впечатление и в други страни. Един унгарски 

респондент, която е социален работник, говори за това как ще използва този сайт като 

отправна точка, ако ново училище се свърже с тях и поиска приобщаваща дейност 

сред младежите. Както каза тя, тя е готова да сподели страницата и да помоли 

бъдещите им участници да прочетат добрите практики, за да научат повече за 

приобщаващите дейности. 

 
Друга интервюирана в Унгария също обсъди, че споделянето на уеб страницата може да 

бъде полезно, ако тя планира ново събитие като първа стъпка за участие на различните 

заинтересовани страни. Тя сподели, че уеб страницата може да бъде полезна като 

инструмент за проверка дали е мислила за всичко по темата за включване по време на 

организацията на събитието. Друга любима част от уебсайта от участниците бяха насоките 

и правната основа. Един от тях също много хареса раздела „Полезни съвети“. 

 
Български участник също сподели, че ще го използва, когато планира или реализира 

собствените си дейности, но не уточни как. Освен това тя заяви, че според нея най- 

интересните инструменти са обучение и образование, изследвания, полезни 

приложения и полезни съвети. 

 
Ирландски респондент, който е терапевт, подчерта други части на уебсайта. Той беше 

много заинтересован от включването в научните изследвания, тъй като каза, че в 



28  

неговата област е много полезно да се подкрепят идеите с научни доказателства. 

Ирландски мултимедиен професионалист хареса, че можете да видите какво работи в 

други страни, докато актьорът се съгласи, че да знаете какво работи е много полезно. 

 
Като цяло белгийските участници оценяват уебсайта. Те казаха, че са вдъхновени от 

подхода на проекта и могат да разберат по-добре проекта ISA със сайта. Някои казаха, 

че преди да видят сайта, не са били сигурни как да разберат за какво става дума в проекта, 

но като посетят сайта, става по-ясно. 

 
Ирландски участник, терапевт, усети, че няма какво повече да добави към 

инструментариума, казвайки „всички вече са там“, докато останалите заинтересовани 

страни препоръчаха включването на следните практики: Текстилни практики, практики 

за творческо писане, създаване на филми и управление на изкуствата и накрая имаше 

обратна връзка, че тази продукция може да съдържа повече примери за начини за 

ангажиране на хора, които не знаят за приобщаващ подход. 

Някои участници от Белгия обаче се чудеха за точната целева група на уебсайта, тъй като 
може да бъде интересна за разнообразна аудитория. Важно е да се спомене, че някои 
участници смятат, че този уебсайт ще повиши по-лесно осведомеността относно 
приобщаването и че той трябва да бъде широко разпространен. 

 

Повечето белгийски участници смятат, че сайтът е приятен и лесен за четене. Хареса им 
изборът на цветове и дизайн. Казаха, че оценяват простотата. Някои казаха, че биха 
предпочели снимки вместо малки векторни рисунки. 

 
 

Като цяло в Унгария всички бяха доволни от съдържанието на уеб страницата, те 
намериха темите за полезни, а интерфейсът удобен и добре структуриран. Някои 
белгийски участници подчертаха и оцениха, че сайтът, който защитава включването на 
хората с увреждания, е достъпен и за хора с увреждания, което не винаги е така. 

Участник от Обединеното кралство разсъждава върху собственото си саморазвитие, когато 
споделя, че когато е била млада, не е разбирала и не е знаела за увреждането. Тя каза, че 
не се правят достатъчно неща с хората с увреждания, обещаващите практики дават 
идеи как да се интегрират със специалните училища. Тя също така спомена, че 
споделянето как е направено с други училища и театри прави темата по- подходяща и дава 
отправна точка. За нея частта „обучение и образование“ беше много полезна и й създаде 
впечатлението, че е много добре проучена. И двамата участници от Обединеното кралство 
също харесаха полезната част от приложенията, тъй като казаха, че в училище прилагат 
все повече използването на технологиите. Те споменаха приложенията за „дислексия“ и 
„научете брайлово писмо“ като особено интересни и наистина харесаха снимките в 
приложението „научете брайлово писмо“. И двамата смятаха, че инструментариумът е 
доста приобщаващ и че има по нещо за всеки и харесват, че се споменават всички видове 
увреждания. 

 

Оценка на интелектуален продукт 3 
 
Интелектуален продукт 3 се нарича „Ръководство за игрови дейности, насочени към 
интеграцията на деца с увреждания в основните образователни настройки чрез култура 
и изкуство“. Това ръководство представлява правна рамка за приобщаващото 
образование и обещаващи практики в образователните среди в партньорските страни. 

 
Като цяло можем да кажем, че всички дискусионни групи във всички страни са имали много 
положително отношение към ръководството. Например френските оценители го намериха 
за интересен. Човек, който е законодател, смята ръководството за много полезно, тъй 
като му позволява да обогати своето парламентарно разсъждение по тези теми за 
включване. Всъщност това ръководство за добри практики открива дебата за това 
какво работи във Франция и други страни от Европейския съюз и по този начин 
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позволява експериментиране в национален мащаб, било чрез правителствен 
волунтаризъм, било чрез прилагане на закони. 

 
Един ирландски респондент, който е актьор, посочи, че преди да го направите, е от 
съществено значение да се образовате в правните рамки на вашата собствена държава 
и смята, че ръководството е особено добре обмислено за включване на това. Унгарска 
участничка също сподели, че винаги би искала да чете добри практики от различни страни 
и да научи повече за разликите в системите и произхода на европейските образователни 
институции. Друг интервюиран също се съгласи, че четенето за различните правни 
системи по отношение на образованието е много полезно и дава добра цялостна 
представа за многообразието на Европейския съюз. Френски учители се съгласиха, че 
ръководството е интересно, тъй като показва изпълнението на различни проекти на 
европейско ниво. 
Друг белгийски оценител също намери ръководството за много полезно, особено след 
като правилата и разпоредбите могат да се променят от една държава в друга. Оттук е 
важността да имате ръководство с полезна и точна информация. Повечето белгийски 
участници се наслаждаваха на откриването на различните правни рамки на участващите 
страни в първата част. Те мислеха, че обясненията са ясни и кратки. Една унгарска 
участничка също говори за това, че намира частите за различните правни системи в 
областта на образованието за много полезни и интересни. 
  

За френския законодател това ръководство може да послужи като основа за бъдещи 
дискусии с местни заинтересовани страни в неговия район и избирателен район, които 
се интересуват от тези въпроси. Всъщност добрите практики могат да позволят на училищата, 
които не са склонни да направят скок към приобщаване, чрез тези средства да намерят 
конкретни идеи, които са или са били доказани. Освен това добрите практики в чужбина 
и на други територии във Франция могат да стимулират дебата за децата (независимо дали 
са с увреждания или не) относно уврежданията и да инициират училищни проекти по тази 
тема. 

 
Един белгийски респондент вярва, че ръководството може да му помогне да повиши 
интереса към включването и признаването на увреждането в кръга на колегите си, защото 
го намира за богат на препоръки и свидетелства. Той каза, че ако трябва да приложи на 
практика някои от дейностите в клас, това може да предизвика любопитство и интерес от 
страна на колегите му. Респондентите от Обединеното кралство вярваха, че ръководството 
може да се използва, за да заинтересува колегите по темата за уврежданията и 
приобщаването, те споменаха, че за да направят това, те могат да споделят с тях и 
инструментариума или могат да проведат цял ден дискусии по този въпрос в ден за 
обучение на учители, където дори биха могли да изпробват някои от дейностите. 
В три държави; Участниците в Белгия, Франция и Унгария говориха за това как 
ръководството може да им помогне да вдъхновят колегите си да организират приобщаващи 
дейности. Някои белгийски участници биха искали ръководството да бъде прочетено от 
техните колеги и ръководство. Един участник предложи всички учители от основното 
образование да бъдат задължени да прочетат това ръководство, за да осъзнаят какво е 
възможно. Идея на български участник беше как тя да повиши информираността за 
включването и хората с увреждания сред колегите си чрез ръководството, като покани 
лектор да предостави повече информация за документа и включените обещаващи 
практики. Повечето от белгийските респонденти смятат, че ръководството е вдъхновяващо 
и може да им помогне да организират приобщаваща дейност в училище. 
Британски участник също вярва, че ръководството може да повиши интерес към 
включването и признаването на уврежданията заедно с колегите си. Тя смяташе, че това, 
което липсва в нейното училище, е обучение за по-добро разбиране на детето с увреждания. 
Това може да стане чрез допълнително обучение и дейности, предложени в ръководството. 
Интересното е, че френските учители също мислеха за собствената си липса на знания и 
споделиха, че понякога се сблъскват с деца с увреждания и съжаляват за липсата на 
обучение и факта, че нямат на разположение повече инструменти. 

 
Повечето белгийски участници заявиха, че интелектуален продукт 3 е полезен, тъй като 
предложените дейности могат лесно да бъдат приложени. Примерите са конкретни и дават 
добри идеи. Повечето от анкетираните смятат, че ръководството е вдъхновяващо и може 
да им помогне да организират приобщаваща дейност в училище. Дискусионните групи 
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в Ирландия доведоха до подобни резултати: като респондент формулира, че ръководството 
им дава възможност да представят пълни практики на своите колеги и да им предложат да 
ги прилагат в своите училища. Като полезен документ им даде примери за практики, които 
работят в училищата. Всички отговориха, че ръководството може да се използва за 
планиране на дейности в тяхното училище. Те смятаха, че наличието на тези примери им 
дава представа за това какво може да работи в тяхното собствено училище и се научават 
как да предотвратят възникването на каквито и да било проблеми чрез задълбочено 
обмисляне и организация. И тримата респонденти от Ирландия заявиха, че смятат, че 
ръководството ще им помогне да повишат интереса към приобщаващите образователни 
практики и разбирането на уврежданията в техния кръг от колеги. 

 
Британски участник добави, че в ръководството се предлагат много идеи, но за 
съжаление не се споменава конкретно как тези идеи могат да бъдат адресирани точно. 
Тя каза, че би било полезно да има планове на уроци с диференцирани дейности, така 
че всички участващи ученици да имат равен достъп до учебните цели. Всички специфични 
ресурси също биха били полезни. Много функции за достъпност са налични и на iPad, така 
че да могат да бъдат проучени и подчертани на етапите на планиране. Унгарска участничка 
се съгласи, когато каза, че би било полезно да се разберат точните методи зад всеки 
пример. Тя също сподели, че планирането на сесия от всяка практика би било полезно да се 
сподели. По нейно разбиране това би могло да подпомогне бъдещата реализация на 
подобна практика в собствената й страна. 
Белгийските участници биха искали повече технически подробности: възраст на децата, 
степен на увреждане, времето, необходимо за извършване на дейността, как да се 
организира, методът на обучение и подходът. Оценител от Обединеното кралство дори 
отиде по-далеч: както казаха, би било полезно да се знае какви са тези игри, правила, 
инструкции. Както казаха, видеозаписите също биха били полезни. По-нататък се 
разработи, че би било добра идея да има видеоклипове за това как да се приложат тези 
дейности. 

 

За един от белгийските участници най-интересната част беше възможността да се свърже 
с училищата, споменати в ръководството, за да научи повече за техните практики. 
Ирландски оценител каза, че би искал да отиде на училище и да работи с тях в продължение 
на седмица или две, за да наблюдава как работят тези практики. И двамата британски 
участници ще се свържат с някое от споменатите училища, за да разберат повече, те 
споменаха, че дори биха могли да планират членовете на тяхното училище да посещават 
учители в училища, които успешно са приложили тези практики, за да могат да научат повече 
за дейностите. Унгарските участници също споделиха, че ще се свържат с училище по 
време на изпълнението на собствената си дейност. 

 
Унгарски социален работник говори за това, че някои добри практики дори са добри, за да 
започне дискусия с младежите в младежкия център, в който работи, тъй като тя също 
смята, че говоренето за приобщаване също може да отвори очите. По- специално, тъй 
като темата за интеграцията все още може да бъде нова за повечето деца и ако срещнат 
дете с увреждания, взаимодействието между тях може да бъде ограничено. Тъй като 
социалният работник заяви, че много добри практики в ръководството могат да бъдат 
приложени и в техния клуб, след известна адаптация. 

 
 

Български респондент обясни, че ще използва ръководството и някои от обещаващите 
практики, по-специално свързани с рисуване и арт-техники, театрални идеи и предложения. 
Друг оценител от България обясни, че ще използва ръководството в клас, за да повиши 
осведомеността, като покани лектор да представи информацията, включена в документа, 
както и обещаващите описани практики. Тя определено би използвала ръководството в 
клас, защото е лесно за четене и включва много практическа информация, която лесно 
може да бъде интегрирана в дискусиите с децата. 

 

Оценка на интелектуален продукт 5 
 
Интелектуален продукт 5 се нарича Ръководство за организиране на събитие Field 
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Aperture. Той съдържа цялата необходима информация за успешна организация на 
приобщаващо артистично събитие. Ръководството също така дава представа за това как 
е реализирана успешната реализация на събитията Field Aperture по време на 
партньорството ISA. 

 
Петимата ирландски участници бяха силно убедени, че ръководството ще бъде полезно, 
ако ще организират приобщаващо събитие. Един унгарска придружителка сподели, че 
четенето за Field Aperture е нещо като откровение за нея, тъй като никога досега не е 
чувала за всеобхватно събитие. Тя беше благодарна да научи толкова много за различните 
примери и практики. Като цяло, както унгарските, така и френските участници смятат, че 
ръководството е много полезно и може лесно да бъде усвоено. Въз основа на мнението на 
френски оценител, наръчникът е подходящ за структура за тези, които никога не са 
организирали събитие, той предоставя насоки както за съдържанието на събитията, така 
и за начина, по който са организирани. Няколко белгийски участници установиха, че 
ръководството се чете лесно и че има ясна структура и някои много добри съвети. 

 

Говорейки за това дали намират ръководството за вдъхновяващо, всички ирландски 
представители заявяват, че наистина го намират за вдъхновяващо. Артист споделя: „Да, 
добра идея е да го направим безплатно, тъй като това ще е от значение за привличането 
на масовата публика. Сближаването на хората, подпомагането на хората да се чувстват 
комфортно с темата е важно. Хората не са изцяло запознати с уврежданията. П о н я т и е т о  
„увреждане“ е много общо“. Някои белгийски участници заявиха, че ръководството ще 
бъде полезно за организирането на събития и ще помогне да се запомнят нещата, които трябва 
да се направят. И двамата интервюирани унгарци се съгласиха, че Ръководството за Field 
Aperture е много полезен наръчник, ако някой планира да организира бъдещо приобщаващо 
събитие. Един от тях споделя, че това е подробно описание от гледна точка на 
организирането на събития и също така представя подробен списък с важни аспекти. 

 
Български участник се съгласи, че ръководството е полезно в случай на организиране 
на приобщаващо събитие. По-нататък тя отговори, че според нея най-полезната част е 
информацията за събитията на Field Aperture, организирани в различни европейски 
страни. Тя също така твърди, че ръководството предоставя важна информация, за която 
тя не би се сетила. Френските заинтересовани страни също съобщават за известно 
изясняване, тъй като споделят, че преди да прочетат ръководството, заинтересованите 
страни не са мислили за някои аспекти, особено от чисто логистична гледна точка, а също 
и няколко аспекта, свързани с достъпност и оформление на местоположението. 

 

Двама ирландски участници от две отделни дискусионни групи описаха ръководството 
като „жизненоважно“, а учител по изкуство каза: „Не мисля, че бихте могли да организирате 
такъв без него“. Трима ирландски респонденти намериха комуникацията за най-полезната 
характеристика на ръководството за тяхната организация, докато двама от участниците 
намериха обсъждането на местата за полезно. Двама участници смятат, че бюджетът е 
важна тема, обсъдена в ръководството. Един ирландски респондент, писател, смята, че 
разбивката на бюджета е от съществена помощ. Той изрази, че това, че сте част от 
художествена организация, често означава, че вие и вашите колеги споделяте определен 
набор от умения, но понякога може да липсват практически или финансови умения, така 
че наличието на тази информация е наистина полезно. Унгарски респондент също 
добави, че макар да знае, че това често може да бъде поверителна информация, някои 
бюджетни редове или финансово обобщение от всяка държава биха били полезни. 

 
Унгарските субекти от дискусионната група споделиха, че контролният списък е много 
практичен и добре обмислен. Една от тях намери частите за времето и подготовката 
за много полезни за себе си. Най-ценената част от ръководството от белгийския участник 
беше главата „Организация“. Повечето респонденти казват, че е необходимо това: 
конкретни стъпки и практическа информация. Няколко участници харесаха „Контролния 
списък“ в приложението. Те казаха, че идеята за „списък със задачи“ ще им помогне в 
бъдеще и че те ще използват идеята. Френски оценител също смяташе, че контролният 
списък е много разумен и добре направен. 
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 Обобщение 

 
Като обобщение можем да заявим, че дискусионните групи бяха много успешни и полезни. Те 
много помогнаха на партньорството в процеса на оценяване, тъй като получихме няколко значими 
прозрения. Постигнахме първоначалната си цел, а именно да разберем по-добре онези 
възприятия на заинтересованите страни, които не са активни в областта на приобщаващото 
изкуство. Надяваме се, че този метод ще накара партньорите да изграждат нови връзки и да 
разширяват мрежата си локално. Надяваме се, че тези нови връзки ще подхранват бъдещи 
инициативи и сътрудничество. Тези дискусионни групи също отново ни потвърдиха колко важна 
е тази тема, тъй като всички интелектуални резултати и приобщаващи инициативи бяха повече от 
приветствани от респондентите. Изключително сме благодарни на всички тях, че отделиха време 
и усилия за оценка на интелектуалните резултати на проекта ISA. 
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Приложение 

Бяха оценени три въпросника, както беше представено в 1-ва глава. Приложението 
съдържа екземпляри от тях. 

 

Училищен въпросник 
 
Този въпросник е създаден в рамките на проекта „Field Aperture: Inclusion in Society by the Arts“. 
Тази изходна оценка има за цел да измери общите познания за хората с увреждания и тяхното 
участие в културния живот. 
 

Какво представлява проектът ISA? 
Проектът „Field Aperture: Включване в обществото от изкуствата“ (ISA) има за цел да въздейства 
върху професионалните практики, комуникацията чрез изкуство и култура, както и начина за 
предоставяне на обучение и учебно съдържание на млади хора и възрастни. С други думи, ние 
сме решени: 
да се промени възприятието на обществото по отношение на хората с увреждания 
да повлияе на системите за образование и обучение върху възприемането на хората с 
увреждания 
да насърчава овластяването на хората с увреждания 
да популяризира UNCRPD. 
В проекта участват шест организации от пет държави: LADAPT (FR), EASPD (BE), Cope Foundation 
(IE), Horizon 2000 (BE), NASO (BG) и Фондация „Ръка в ръка“ (HU). Освен тях заинтересовани 
страни, доставчици на услуги и училища могат да се включат в изпълнението на проекта ISA. 
 
UNCRPD член 8 и член 30 
Целта на Конвенцията на ООН е да насърчава, защитава и гарантира пълното и равноправно 
ползване на всички човешки права и основни свободи от всички хора с увреждания и да 
насърчава зачитането на присъщото им достойнство. Този проект е пряко свързан с член 8 
(Повишаване на осведомеността в цялото общество,  включително на семейно ниво, по 
отношение на хората с увреждания и насърчаване на зачитането на правата и достойнството на 
хората с увреждания) и член 30 (Участие в културния живот, отдих и спорт на равно с 
останалите, признаване и подкрепа на тяхната специфична културна и езикова идентичност, 
включително езици на знаците за незрящи и глухонеми). 

 

3. Основна информация 

 
Име на училището и адрес  
Име на лицето, което попълва и работна 
Позиция 

 

E-mail  
Телефон  

 

4. Начини и стъпки за включване чрез изкуство 
 

 

4. 1. Каква е вашата ситуация сега? 

 
Въпрос Отговор ’A’ Отговор’B’ Отговор ’C’ Отговор ‘D’ Отговор ‘E’ 

Колко хора с 
увреждания 
мислите, че живеят 
в страната ви? 

 

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА 
ПОДГОТВИТЕ 
ОБЩЕСТВОТО 

16-20 милиона 11-15 милиона 5-10 милиона 1-5 милиона По-малко  от  1 
милион 
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Какво е 
определението за 
хората с увреждания 
в Конвенцията на 
ООН за правата на 
хората с 
увреждания? 

Хората с увреждания 
включват тези, които 
имат дългосрочни 
физически, 
психически, 
интелектуални или 
сензорни увреждания, 
които при различни 
трудности могат да 
бъдат 
възпрепятствани за 
пълното и ефективно 
участие в обществото 
на равна основа с 
другите. 

Лица, които са родени 
със специални 
увреждания и трябва 
да живеят с тях. 

Лица, които имат сензорни 
увреждания. 

Не знам  

Смятате ли, че 
хората с увреден 
слух могат да се 
насладят на 
театрална пиеса или 
филм? 

Да, със субтитри или 
преводач на 
жестомимичен език те 
могат да разберат 
пиесата / филма. 

Те могат да 
посещават само 
специални пиеси / 
филми. 

Да, ако техният личен 
помощник им обясни 
пиесата / филма. 

Не знам  

Можете ли да 
посочите някое 
художествено 
творение (театрална 
пиеса или филм) за 
хора с увреждания 
или с участието на 
хора с увреждания? 

   Не мога  

Можете ли да 
посочите каквато и 
да е реклама или 
съобщения за хора с 
увреждания или с 
хора с увреждания? 

   Не мога  

Назовете артист с 
увреждания. 

   Не мога  

 
 
 

4. 2. Какво се случва при включването чрез изкуство / реклама / комуникация? 
 

 
Участвали ли сте 
някога в съвместни 
артистични прояви 
(театър или филм) 
с хора с 
увреждания? 

Да Не Не знам 

Ако   отговорът   е   
да, какви бяха? 

   

Участвали ли сте 
някога в съвместна 
реклама или 
създаване на 
комуникации с хора 
с увреждания? 

Да Не Не знам 

Ако   отговорът   е   
да, какви бяха? 

   

Чували ли сте 
някога за 
изпълнението на 
приобщаващо 
произведение на 
изкуството 
(театрална пиеса 
или филм)? 

Да Не  

Ако   отговорът   е   
да, какви бяха? 

   

 

 

4. 3. Бихте ли се включили или заинтересували от бъдещите действия на проекта ISA? 
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Искате ли да участвате в организацията 
/ създаването / разпространението на 
приобщаващи събития чрез изкуство за 
хора с увреждания? 

Да Не 

Ако да, как?  
Искате ли да участвате в организацията 
/ създаването / разпространението на 
приобщаващи събития чрез реклама / 
комуникация за/с хора с увреждания? 

Да Не 

Ако да, как?  
Искате ли да получите информация за 
бъдещи действия по проекта ISA? 

Да Не 

Бихте ли искали да получавате 
материали по проекта и кои от 
споменатите се интересуват от вас? 

Европейски добри практики 
за приобщаване чрез 
изкуството 

Наръчник за включване 
от страна на изкуствата 
за учители 

Ръководство за приобщаващи изкуства 

Бихте ли присъствали на някакви 
събития по проекта ISA? 

Да Не 

 
 
 

Благодарим Ви за отговорите! 
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Въпросник за заинтересовани страни 
 
Този въпросник е създаден в рамките на проект „Field Aperture: Приобщаване в обществото 
чрез изкуство“. 
Тази изходна оценка има за цел да измери общите знания за хората с увреждания и тяхното 
участие в културния живот. 
 
Какво представлява проектът ISA? 
Проект „Field Aperture: Приобщаване в обществото чрез изкуство“ (ISA) има за цел да действа 
върху професионалните практики, комуникацията чрез изкуство и култура, както и начина за 
предоставяне на обучение и училищна среда на млади хора и възрастни. С други думи, ние 
сме решени: 
- да се промени възприятието на обществото по отношение на хората с увреждания; 
- да повлияе на системите за образование и обучение върху възприемането на хората с 
увреждания; 
- да насърчава овластяването на хората с увреждания; 
- да популяризира UNCRPD. 
В проекта участват шест организации от пет държави: LADAPT (Франция), EASPD (Белгия), 
Фондация „Cope“ (Ирландия), Horizon 2000 (Белгия), НАСО (България) и Фондация „Hand in 
Hand“ (Унгария). Освен тях,  заинтересовани страни, доставчици на услуги и училища се 
включиха в изпълнението на проект ISA. 
 
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, чл. 8 и чл. 30 
Целта на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е да насърчава, защитава и 
гарантира пълното и равноправно упражняване на всички човешки права и основни свободи от 
всички хора с увреждания и да насърчава зачитането на присъщото им достойнство. Този 
проект е пряко свързан с член 8 (Повишаване на осведомеността в цялото общество,  
включително на семейно ниво, по отношение на хората с увреждания и насърчаване на 
зачитането на правата и достойнството на хората с увреждания) и член 30 (Участие в 
културния живот, отдих и спорт на равно с другите, признаване и подкрепа на тяхната 
специфична културна и езикова идентичност, включително езици на знаците за незрящи и 
глухонеми). 
 

3. Основна информация 

 
Име и адрес на Организацията  
Име и позиция на лицето, което 
попълва 

 

E-mail  
Телефон  

 

4. Начини и стъпки за включване чрез изкуство 
4. 1. Каква е вашата ситуация сега? 

 
Въпрос Отговор ’A’ Отговор ’B’ Отговор ’C’ 

Чували ли сте някога за 
някакви творчески 
прояви, допринесли за 
включването на хора с 
увреждания? 

Да Не  

Ако да, какви?    
 
 

4. 2 Какво сте правили във връзка с приобщаването чрез изкуство / реклами / комуникация? 

 
Участвали ли сте някога 
в съвместно 
художествено 
творчество с хора с 

Да Не Не знам  
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увреждания (например 
театър или кино)? 

    

Ако да, в какво?  
Участвали ли сте някога 
в съвместна реклама или 
създаване на 
комуникации с хора с 
увреждания? 

Да Не Не знам 

Ако да, в какво?  

Какви бариери имате 
пред разпространението 
на приобщаващите 
практики чрез 
изкуството? 

 Няма бариери. 

 

4.3. Бихте ли се включили или заинтересували от бъдещите действия на проекта ISA? 

 
От каква помощ ще се 
нуждаете, за да насърчите 
включването на хората с 
увреждания чрез изкуствата 
във вашата страна? 

 

Искате ли да участвате в 
организацията / създаването 
/ разпространението на 
приобщаващо действие чрез 
изкуство за хора с 
увреждания? 

Да Не 

Ако да, как?  
Искате ли да участвате в 
организацията / създаването 
/ разпространението на 
приобщаващо действие с 
реклама / комуникациите с 
хора с увреждания? 

Да Не 

Ако да, как?  
Как бихте се включили в 
проекта ISA? 

 Не искам да участвам 

Искате ли да получите 
информация за бъдещи 
действия по проекта ISA? 

Да Не 

Бихте ли искали да 
получавате материали по 
проекта и кои от 
споменатите са от интерес за 
вас? 

Европейски добри практики за 
приобщаване чрез изкуството 

Наръчник за включване от 
страна на изкуствата за 
учители 

Ръководство за приобщаващи 
изкуства 

Бихте ли присъствали на 
някакви събития по проекта 
ISA? 

Да Не 

 

Благодарим Ви за отговорите! 
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Въпросник 
Оценка на събитие Field Aperture 

Дата и място на събитието 
 

1. Как оценявате събитието като 
цяло? 

 

 Много ми харесва 

 Харесва ми 

 Горе долу 

 Не ми хареса много 

 Изобщо не ми хареса 
 
 

2. Къде чухте за събитието? 
 

 Прочетох във вестник 

 Чух по TV/радио 

 Видях статия online 

 Видях реклама в Социалната мрежа 

 Приятел ми каза 

 Колега ми разказа 

 Член от смемейството ми ми 
разказа 

Друг: …………………………………………… 

.…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 

 
3. Защо дойдохте? 

 

 Интересна ми е темата. 

 Интересна ми е темата, защото 
това работя. 

 Бях помолен да присъствам 

 Звучеше като забавно събитие 

Друго ……………………………………………… 

 
4. Според  Вас  коя  беше 

най-запомняшата се 
част от събитието? 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

5. Нещо изненада ли Ви по време на 
събитието? 

 
 Да Не 

Ако да, моля споделете: 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
6. Обичайно срещате ли се с хора с 

увреждания? 
 

 Да, много често 

 Да, но не много често 

 Никога 

 Не знам 

 
7. Смятате ли, че след това събитие 

сте по съпричастен по темата за 
включване на хората с 
увреждания? 

 

 Да, бих желал да науча повече по 
темата 

 Да, но имах интерес и преди това 

 Не съм сигурен, не знам 

 Не 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Да 

 Не 

 Не знам 
 

 
9. Според Вашето мнение това беше ли приобщаващо събитие1? 

 
 Да 

 Не 

 Не знам 
 

 
11. Бихте ли желали да присъствате и на други приобщаващи събития? 

 
 Да 

 Не 

 Не знам 
 
 
 

12. Имате ли други коментари за добавяне? Моля споделете: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Благодарим Ви за отговорите! 
 
 
 
 

1 Под „приобщаващо събитие“ в този случай се 
има предвид съвместното участие на хора с и 
без увреждания на сцената като артисти или 
домакини и т.н. 
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8. Бихте ли препоръчали събитието на приятели и познати? 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
Партньори 
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