
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Информацията, съдържаща се в тази публикация, 
не отразява 

непременно официалната позиция на Европейската 
комисия. 
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Уводни думи 

 
От Ада Абдели, 
Комик, сценарист 

 
 
 
 

„Това, че се смеем на това, не 
означава, че не е сериозно, и 
това, че е сериозно, не означава, 
че не трябва да се смеем.“ 

 
 
 

Вече 5 години, благодарение на LADAPT, 
вземам патерицата си на пилигрим, за да ходя 
и да разпространявам добрата дума от град на 
град. Да, можем да говорим за уврежданията 
по различен начин. Да, можем да се смеем, без 
да забравяме сериозността на определени 
ситуации. Да, всички можем да се съберем, за 
да се забавляваме. Да, изкуствата подхождат 
към уврежданията без никакви комплекси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adda Abdelli, © Gilles Thiercelin 

 

Идеята на Field Aperture е свързана със срещи, увеличаваща се публика, деца с увреждания, които 
са щастливи да видят, че хората като тях се представят и оценяват. Мисията на тези срещи е да 
разкрият други „възможни начини“, за които досега се смяташе, че са само фантазии. Посредством 
социалните мрежи ние винаги сме в контакт със зрителите, които срещаме през тези вечери: 
родители, възрастни, младежи, деца, стари хора, здрави, по-малко здрави, с увреждания. 

 
Откакто започна приключението Field Aperture, често компании или асоциации ме канят да 
провеждам вечери по темата за уврежданията. Въздействието на тази инициатива е по-голямо, 
отколкото бихме могли да си представим. Идеята да се показват сериозни проблеми и да се говори 
за тях по такъв оживен начин със сигурност кара зрителя да се замисли дълбоко върху 
уврежданията. 

 
Field Aperture е братство. Ние сме заедно, смеем се заедно, а не един на друг, радваме се на 
хумор, който обединява, а не на хумор, който изключва. Показвайки друг ъгъл, друга визия как да 
говорим за уврежданията, ние допринасяме за тяхната видимост, протягаме ръка, каним, 
включваме, интегрираме, споделяме. 

 
Културата е другата страна на нашата мисия. Всички знаем, че наистина има актьори, сценаристи, 
комици и художници с увреждания, но ние отиваме дори по-далеч от това просто да споменем този 
факт, показваме го. Field Aperture е оригинален и безпрецедентен формат, „безплатна“ вечер, 
вечер „предложение“. Всеки има своето място, всеки намира своето място. Това е дръзко, 
необичайно, искрено. Във френската версия в главната роля е комик с увреждане, който е 
представен от г-н Лоял на патерици и все пак, и все пак... има успех! 

 
Накрая Field Aperture е човешко приключение, и като всички човешки приключения е незабравимо. 

 
А сега, да се захващаме за работа! От вас зависи, ние начертахме пътя, ще ви оставим да го 
поемете, а той е достъпен за всички. Направете го! И накарайте вашата инициатива Field 
Aperture да стане реалност! 
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Въведение 

 
Контекст 

 
Според оценките на Европейската комисия около 100 — 120 милиона души, 
живеещи в Европейския съюз, са с увреждане, което показва увеличение на 
съотношението от приблизително една шеста към една пета от населението на ЕС 
през последните 5 години. 

 
Следователно приобщаването трябва да се възприема като истинско предизвикателство. 
Всъщност през 2018 г. около 28,7 % от европейските жители с увреждане (на възраст 16 и 
повече години) са били изложени на риск от бедност или социално изключване, в сравнение 
с 19,2 % от лицата без ограничения (Евростат1). 

 
Изправен пред тези наблюдения, през ноември 2010 г. ЕС приема Европейската стратегия за 
хората с увреждания 2010 — 2020 (ЕСХУ), малко преди Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания да влезе в сила за ЕС. Декларираната цел на Стратегията е да даде 
възможност на хората с увреждания да се възползват от всичките си права на граждани на 
ЕС и да участват в обществения живот наравно с другите в Европа без бариери. За да се 
постигне това, Стратегията определя осем основни области за действие: достъпност, 
участие, равенство, заетост, образование и обучение, социална защита, здравеопазване и 
външни действия. 

 
В Европа плановете на ЕСХУ в полза на хората с увреждания са довели до различни 
европейски инициативи. Програмата „Изкуството като средство за социално включване на 
хора със специфични потребности“ (ISA) е една от тях, като се фокусира върху първите два 
приоритета на ЕСХУ: 

 Достъпност: гарантиране, че хората с увреждания имат достъп до стоки, услуги и 
помощни устройства; 

 Участие: гарантиране, че хората с увреждания могат да упражняват всички свои 
основни права като европейски гражданини. 

Въпреки това, по време на брифинга Достъп до културния живот за хора с увреждания2, 
Службата на ЕП за парламентарни изследвания заявява: „Въпреки че член 31 от 
Конвенцията за правата на хората с увреждания се фокусира върху необходимостта от 
събиране на подходяща информация, статистически и изследователски данни за 
формулиране и прилагане на политики за приобщаване на хората с увреждания, все още 
липсват данни по темата, по-специално относно достъпа до култура“. 

 
Все пак хората с увреждания често се оказват изключени, когато става дума за участие в 
културния живот като активни участници и/или потребители. Всъщност това отразява 
проблема с достъпността, който може да бъде под формата на финансова, цифрова, 
материална недостъпност, базирана на комуникация, и др. Социалната изолация обаче може 
да бъде причинена и от ограниченото мислене на някои хора, което води до неадекватно 
поведение и отношение към хората с увреждания. 

 
 
 
 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2 
2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644200/EPRS_BRI(2019)644200_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644200/EPRS_BRI(2019)644200_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644200/EPRS_BRI(2019)644200_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/644200/EPRS_BRI(2019)644200_EN.pdf
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Проект ISA 

В светлината на това, както и поради липсата на количествени данни по този 
въпрос, ние твърдо вярваме, че изкуството и културата са и трябва да се 
използват като подходящи инструменти за повишаване на осведомеността и 
борба с предразсъдъците и предубедените идеи. Това е целта на програмата 
ISA — Field Aperture. 

 

„Field Aperture: Изкуството като средство за социално включване на 
хора със специфични потребности“ (ISA) цели главно насърчаване на 
борбата с дискриминацията и приобщаване на хората с увреждания 
чрез разработване на иновационни инициативи, използващи изкуството 
и културата като инструменти. Програмата също така има за цел да 
промени нагласите на широката общественост към хората с 
увреждания чрез повишаване на осведомеността, особено в 
образователните структури. 

 
Идентифицирани дългосрочни ползи: 

 
 участие на училища и университети в дългосрочно партньорство, 
 подобряване на съдържанието, предоставяно на възрастни и младежи, 
 промяна на нагласите относно използването на изкуствата като ефикасен начин за 

подобряване на приобщаването на хората с увреждания, 
 влиянието на изкуствата в кампаниите за насърчаване на борбата с дискриминацията, 
 създаване на европейски събития Field Aperture, 
 разработване на реална дългосрочна стратегия, насочена към интегриране в обществото. 

За постигането на тези цели, 6 организации, образуващи консорциум, работят заедно: 
 

 ASBL Horizon 2000 — Белгия 
 Фондация „Cope“ — Ирландия 
 EASPD — Белгия 
 Фондация „Hand in Hand“ — Унгария 
 LADAPT — Франция 
 НАСО — България 

Проектът ISA има за цел да въздейства върху професионалните практики, комуникацията 
чрез изкуство и култура, методите на обучение и съдържанието на училищата за младежи и 
възрастни. 

 
Казано по друг начин, 6-те членове на консорциума възнамеряват 

 
 да променят нагласите на обществото, 
 да повлияят върху системите за образование и обучение във връзка с нагласите към 

хората с увреждания, 
 да подобрят овластяването на хората с увреждания, 
 да популяризират Конвенцията за правата на хората с увреждания, 
 да повишат осведомеността в широк мащаб... 
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Целевите групи на проекта са следните: 
 

 Преподаватели и учащи в учебни и образователни институции, които 
работят в художествената сфера (школи по медии и комуникация, реклама, 
театър, кино, академия на изкуствата, факултет по изкуствата ...) 
 Учители и ученици от основно и средно училище 
 Лица с увреждания 
 Широката общественост и неинформирани лица 

Посочените цели трябва да бъдат постигнати чрез следните 4 стъпки: разработване на 
приобщаващ подход в образователните структури за възрастни в културни и художествени 
области в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания, обогатяване на 
образователните проекти в начални и средни училища, измерване на въздействието на 
адаптираните учебни материали и повишаване на осведомеността на широката 
общественост относно уврежданията — членовете на консорциума са поели ангажимент да 
подготвят 5 продукта, като краен резултат от дейността на проекта. 

 
Първите 4 продукта от дейността на проекта, насочени към различни аудитории, са следните: 

 
 Материал 1: Европейско ръководство за най-добри практики, което определя как 

структурите спазват чл. 8 и чл. 30 от Конвенцията за правата на хората с увреждания, 
когато предоставят културни обучения. 

 Материал 2: Набор от инструменти за „приобщаване чрез изкуствата“ с практически 
и технически препоръки за учителите от горепосочените образователни структури. 
Този набор от инструменти ще бъде част от учебната програма. 

 Материал 3: Европейски наръчник „Изкуството като приобщаващ метод на 
преподаване“, насочен към учителите. Той има за цел да оцени използването на 
културата в учебното съдържание. Изкуствата се оказват важно учебно средство, 
което носи послание за обществото и може да формира поведението и визията на 
учениците. Този наръчник ще предостави идеи за игрови занимания, при които 
децата и тийнейджърите могат да се запознаят с въпроса за уврежданията и да 
съдействат за приобщаването. 

 Материал 4: Създаване на метод за оценка чрез групи за обсъждане, с цел 
оценяване на въздействието и приложимостта на различните резултати от дейността 
на проекта (материали 1, 2, 3 и 5). 

Не на последно място, настоящият документ представлява последният материал (IO5) и е 
насочен към широката общественост. Той се състои в създаването на методология за 
разпространение на събитието Field Aperture в Европа. 

 
Продукт 5 от дейността на проекта — Цел и задачи 

 
5-ият интелектуален продукт от дейността на проекта ISA е методологичен отговор на 
следния въпрос: „Как да организираме първото си събитие?“ 

Това методологическо ръководство е замислено и породено като наръчник за начинаещи, 
които възнамеряват да организират събитие, фокусирано върху осъзнаването и 
приобщаването на хората с увреждания чрез изкуствата. Във връзка с френската практика 
ние сме го нарекли Field Aperture. Това е поетапен инструмент, проектиран като 
ръководство. Дадените илюстрации и примери могат да се приемат като указания при 
подготвянето на вашето събитие. Но Ръководството е съставено по начин, позволяващ лесно 
адаптиране и приспособяване. 
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Полезен инструмент: В приложението в края на Ръководството ще намерите списък за 
бърза справка, който ще ви позволи да следвате точно различните стъпки. Използвайте го, 
преразглеждайте го, актуализирайте го... 

 За кого е предназначен? Независимо дали сте физическо лице, компания, 
неправителствена организация или публична структура, това Ръководство има за цел 
да предостави инструменти и съвети за всяка стъпка от проекта. 

 Каква е целта? Съдържанието е разработено като готов за употреба продукт. 
Предназначено е за конкретни и лесно приложими цели. 

 Как е структурирано? След кратко въведение за Field Aperture, ще намерите 
основните фокусни точки: Къде да проведете вашето събитие, как да съставите 
програмата, и др. 

 
 

Моля, не се колебайте да адаптирате всяко предложение, така че да 
отговори най-добре на вашето събитие Field Aperture. 
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Какво представлява 
Field Aperture? 

 
Кратко описание 

Амбицията, довела до създаването и развитието на Field Aperture, е предоставянето на 
уникална, иновативна и безпристрастна възможност за събиране на широка аудитория с 
фокус върху уврежданията и приобщаването. 

 
Името Field Aperture свързва филмовите референции с промяна на манталитета. Field 
Aperture е причудлив метод за обединяване, информиране и забавление във връзка с тези 
теми. С други думи, за повишаване на осведомеността по различен начин, използвайки най-
вече емоции: сълзи, смях, страхове, чувство на негодувание... Field Aperture не е среща, 
посветена на експерти или специалисти, а място, където деца и възрастни могат да обменят 
свободно своя опит и възприятията си за увреждане. 

 
Field Aperture е действие за повишаване на осведомеността относно уврежданията сред 
широката общественост чрез изкуствата (кино, театър, реклама, танци и др.). Независимо 
дали се основава на известна или все още неоткрита среда, Field Aperture е събитие, на 
което обществеността може да обменя различни описания на уврежданията и хората с 
увреждания в обществото. 

 
Тази дейност се извършва в кината, театрите, или на всяко място, свързано с медии, 
изкуство и култура, което трябва да бъде лесно достъпно за всички. Създаване на 
оживление на събитието е ключът към успеха му. Препоръчително е да разчитате на местни 
таланти (например комици). За да се оптимизира броят на участниците, събитието 
обикновено се провежда вечер, а в допълнение може да се организира и кетъринг, като 
целта е да се насърчи дискусията. 

 
За да достигне до неинформирани лица и да успее да промени мисленето, събитието трябва 
да бъде привлекателно и лесно достъпно. В идеалния случай събитието следва да бъде 
безплатно, за да бъде в синхрон с целта да се достигне до възможно най-широката 
аудитория, но, ако не е възможно, да се поддържа разумна цена. Важно е да се подчертаят 
аспектите на достъпност, които изискват предварително планиране. 

 
Field Aperture е възможност да се включат и възрастни учащи и техните учители чрез 
представяне на собствените им продукции, свързани с увреждания. След това следва да се 
изпратят покани на техните семейства и приятели, както и на ученици и учители от техните 
учебни центрове. 
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Защо дадена структура трябва да организира събитие Field Aperture? 

Field Aperture може да бъде от полза за една структура на няколко нива. От 
една страна, мащабната рекламна кампания, проведена във връзка със 
събитието, помага за популярността, репутацията и разширяване на мрежата на 
организацията. Тя ще добие известност като доставчик на услуги и активна 
структура за приобщаване чрез изкуства в различен мащаб. 

От друга страна, събитието Field Aperture като място за среща на работодатели, политици, 
доставчици на услуги, културни дейци, хора с увреждания и неинформирани лица, 
представлява възможност за разширяване на мрежата на организацията. Нещо повече, тя 
ще получи признание за своя икономически и културен принос, тъй като събитието не само 
обогатява местния културен живот (особено в малките градове), но и обединява различни 
заинтересовани страни като служители, доброволци, потребители на услуги, с цел да се 
повиши осведомеността относно възможността за наемане на артисти с увреждания. 

 
История на създаването на Field Aperture (LADAPT — Франция) 

LADAPT е френска асоциация, исторически 
ангажирана в социалната и професионалната 
интеграция на хората с увреждания. Предоставянето 
на достъп и участие в културния живот е един от 
основните фокуси на проекта на Асоциацията. С 
оглед на това,  

от 2014 г. насам Асоциацията обмисля създаването на оригинален и безпрецедентен формат 
за Франция, предлагайки безплатна вечер за забавление, предназначена за семейна 
аудитория, а не за такава, която предварително е „настроена чувствително“ или загрижена 
на тема увреждане. За да се привлече тази аудитория, не е необходимо да се предлага 
институционален формат, като конференция или кръгла маса, за професионалисти, 
специалисти и експерти. Вместо това, за предпочитане е да се използва формат, основан на 
хумора, който създава обединяваща и добронамерена атмосфера. Използването на хумора 
като инструмент дава възможност да се повдигнат теми, които могат да се възприемат като 
деликатни, по директен и понякога безцеремонен начин, но винаги изпълнен с доброта. 
Това е забавен начин за борба с предразсъдъците и повишаване на обществената 
осведоменост. 

LADAPT организира вечерите Field Aperture (фр. Ouverture de Champ) в кината, като в 
началото била осъществена обиколка в 4 френски града през първата година, след това от 
2016 г. броят на градовете се увеличил до 10. Събитието се състои от редуващи се екранни 
прожекции и моноспектакли на комици на живо. За безпроблемното протичане на събитието 
следва да се сформира екип на място с определена задача за всеки член (организационни 
задачи). Разходите за всички организационни такси обикновено се споделят с партньорите, 
участващи под формата на спонсорства или дарения. През първите години LADAPT е тази, 
която поема повечето от разходите. 

6 години след създаването си, Field Aperture вече е добре позната инициатива сред 
мрежата на LADAPT, нейните корпоративни партньори и широката публика. Това може да 
бъде доказано от процентната посещаемост в кината година след година, например: 600 
зрители през 2015 г., 1600 през 2016 г., 1700 през 2017 г., 2500 през 2018 и 2019 г., почти 
8600 зрители към днешна дата (общо за всички издания). Можете да гледате видеото на 
изданието за 2019 г. (на френски) на следния линк: 
https://www.youtube.com/watch?v=LH7a3HTpqrg&list=PLrcR8m43z3xkARJSe9zUFW2SuiS-AHdbi&index=26&t=3s 

 
За да въздейства на осъзнателността на хората в Европа на определени теми, LADAPT, 
заедно с европейските си партньори, стартира през 2017 г. проекта Erazmus + „Изкуството 
като средство за социално включване на хора със специфични потребности“ (ISA — Field 
Aperture). Надяваме се, че приносът на европейските партньори ще обогати съществуващия 
модел и ще улесни неговото възпроизвеждане. 

https://www.youtube.com/watch?v=LH7a3HTpqrg&amp;list=PLrcR8m43z3xkARJSe9zUFW2SuiS-AHdbi&amp;index=26&amp;t=3s
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Каква форма може да приеме Field Aperture? 
 

Целта на събитието Field Aperture е промяна на общата гледна точка за 
уврежданията, представяне на хората с увреждания в различен аспект и борба 
с предразсъдъците, за да се постигне цялостно социално приобщаване на 
хората с увреждания. Следователно, успехът на това събитие зависи 
значително от степента на оживление и способността на водещия да създава 
семейно, забавно и неформално настроение. 

 
Докато програмата се фокусира върху осведомеността на публиката по отношение на 
уврежданията и приобщаването, събитието може да бъде изградено от разнообразни или 
подбрани артистични изпълнения като актьорско майсторство, танцови спектакли, 
театрални събития, музикални концерти, изложби и др. Публиката е много по-възприемчива 
и непредубедена към този артистичен и културен подход, отколкото към по-официални 
срещи като конференции или дебати, при които емоциите не са повлияни. 

 
Общоприето е мнението, че словата на изпълнителя, поднесени на зрителя по забавен и 
сърдечен начин, е по-вероятно да достигнат целта си. Трябва да се отбележи, че рамката 
на Field Aperture следва да бъде лесно приспособима в различни контексти и страни, и 
следователно следва да бъде отворена за всякакви художествени творения, стига да 
присъстват теми за приобщаване и увреждания. 
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ISA – Field Aperture, Франция 

Френската инициатива Field Aperture е първият пример, който може да се приеме като 
илюстрация към различните артистични съдържания. Събитието е разделено на различно 
групиращи се части, от една страна, образни и аудиовизуални продукции като дълго- и 
късометражни филми или международни реклами, а от друга страна, комедийни 
представления на живо. Предложените развлекателни спектакли са насочени към семейна 
аудитория. Целта е промяна на стереотипите с помощта на хумора, така че тонът 
обикновено е забавен. 

 
Традиционно се провеждат в киносалон, като в началото започват с реклами от 
партньорите, финансиращи събитието. Обикновено има водещи, които забавляват 
публиката и гарантират гладък преход от едно шоу/изказване към друго. 

 
 

Ouverture de Champ в Париж 
© Gilles Thiercelin 

ПРИМЕРИ 
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Уъркшоп ISA — Field Aperture във Варна, България 

Като част от дейностите за разпространение на информация по проекта ISA, на 14 юни 2019 
г. във Варна, България, се провежда уъркшоп. Организиранo от Националния алианс за 
социална отговорност (НАСО), събитието включва над 30 участници от България и други 
европейски страни. 

 
Модераторът на събитието 
Анелия Атанасова от НАСО 
представя целите на 
проекта, постигнатите 
резултати и уъркшопа, 
организиран за 
разпространение на 
информация. Първите 
изпълнители, излезли на 
сцена, са Ивайло Ангелов, 
трудотерапевт към 
Агенцията за социално 
развитие „Вижън” във 
Варна и цигулар от 
Държавната опера във 
Варна, и Александър 
Атанасов, участник в 
дейностите на Творческа 
къща „Вижън Арт“. Тяхната 
затрогваща 
сърцето музика е много добре приета от публиката. Иван Цветанов, ръководител на 
театрална формация „Феникс“ във Варна, както и неговият екип, състоящ се от 
изпълнители със и без увреждания, споделя своя опит в производството на театрални 
постановки и обяснява как изкуствата се превръщат в средство за създаване и укрепване на 
социалните връзки. Прожектиран и споделен с публиката е видеоклип на едно от техните 
изпълнения, наречено „Милионерът“, илюстриращ творческата им работа на сцената. 

 
Г-жа Сама Бен Абдала, ръководител на проекта в LADAPT, представя различните артистични 
практики във Франция, както и дейностите на организацията, насочени към социалната 
интеграция на хората с увреждания. В този контекст се прожектира видео, демонстриращо 
таланта и художествените постижения на френските изпълнители на театрални турнета из 
цялата страна. 

 
Преди края на уъркшопа на публиката са представени още два видеоклипа, изразяващи 
мненията на различни актьори относно достъпността в театъра. Видео материалите 
подчертават необходимостта да се постави под въпрос и разбере действителното значение 
на „нормалното“ в процеса на повишаване на осведомеността и социалното приобщаване на 
хората с увреждания чрез изкуствата. 

 
Проведеният уъркшоп е трогателен, вдъхновяващ и силно мотивиращ инструмент, с който, 
от една страна, се представя различно възприемане на хората с увреждания чрез показване 
на техните художествени заложби, а от друга, се прави преглед на участието на различни 
участници, помагащи в процеса на социално приобщаване чрез изкуства и култура. Като 
цяло участниците са съгласни, че едно по-непредубедено общество би спомогнало за 
преодоляване на бариерите пред социалното приобщаване. Те заявяват също, че светът на 
изкуствата е свят без граници. 



 

  
 
 

СЪБИТИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

в рамките на проекта 
„ИЗКУСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРА СЪС СПЕЦИФИЧНИ 
ПОТРЕБНОСТИ“ ISA — FIELD APERTURE 

 

Хотел „Интернационал“, к.к. Златни пясъци, Варна, 
България, 14 юни 2019 г. 

 
 

ПРОГРАМА 
11:00 — 12:30 Партньорства между доставчици на услуги, културни оператори, доставчици на 

образование и всички заинтересовани страни, насочени към улесняване на 
социалното приобщаване чрез изкуствата 

 

   Г-жа Сама Бен Абдала, главен ръководител на проекти, LADAPT (Франция) 
 

   Г-жа Сидни фон Ихеринг, отговорник по комуникации и проекти, EASPD (Белгия) 
 

   Г-жа Анелия Атанасова, служител по социални услуги и проекти, НАСО (България) 
 

   Г-жа Веселина Тихомирова, заместник-кмет на община Кърджали (България) 
 

Дискусия 
 

12:30 — 13:30 Обяд 
 

13:30 — 15:00 Уъркшоп 
 

   Г-н Ивайло Ангелов, трудотерапевт, и г-н Александър Атанасов, участник в дейностите на 
Агенция за социално развитие „Вижън“ 
Творческа къща към Агенция за социално развитие „Вижън“ (България) 

 

   Г-н Иван Цветанов, ръководител 
Театрална формация „Феникс“ (България) 

 

   Г-жа Сама Бен Абдала, главен ръководител на проекти 
LADAPT (Франция) 

 
   Видео прожекции 

Дискусия за фестивал и театрално изкуство 

на неограничените възможности 
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ISA — Field Aperture Шарлероа, Белгия 

На 4 октомври 2019 г. в Шарлероа се провежда събитие Field Aperture, което служи за 
повод да се представи проектът ISA. 

 
След късно вечерно проучване 
за оценка на Field Aperture и 
след разговорите, проведени с 
публиката, установяваме, че 
много участници със или без 
увреждане търсят „по-
приобщаващи“ събития. В 
оценката се посочва, че темата 
за уврежданията се третира с 
хумор. 

 
Вечерта трогва много 
участници без увреждания. 
Поради различните 
съоръжения за достъпност, 
налични на събитието, успява 
да присъства разнообразна 
публика: лица без увреждания, 
които вече са наясно с 
различните способности на 
хората с увреждания, лица, 
които не са знаели за тях, и 
лица с различни способности, 
които биха могли да 
присъстват на приятна вечер, 
независимо от уврежданията 
си. 

 
Много хора подчертават колко е важно хората с увреждания да бъдат интегрирани във 
всички области на обществото. 

 
Резултатите от заключителното проучване, както и разговорите, които са проведени с 
участниците, ясно подчертават, че приобщаването е важно за всички и трябва да се постави 
в центъра на вниманието. Благодарение на този европейски проект се надяваме да 
допринесем за повишаване на осведомеността за това в обществото. 
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Програма: 

Събитие за разпространение на информация 

 18:00 Представяне на вечерта от Франсоа Ланглоа, артистичен 
консултант към H 2000 

 
Приветствие и представяне на NPO Horizon 2000 от 
председателя Серж Ван Бракел 

 
Представяне на партньора координатор по проекта ISA,  
регионалния директор на О дьо Франс на LADAPT, г-н Мишел Троле 

 
Представяне на проекта ISA от координатора на ISA, 
г-н Вилфрид Грегорин от LADAPT 

 
Представяне на 1-ия продукт от дейността на проекта ISA от Кармен 
Аройо де Санде от EASPD 

 
Представяне на 5-ия продукт от дейността на проекта ISA — Field 
Aperture от г-жа Флорънс Дели от LADAPT 

 
Подпис на присъстващите 45+ участници в конференцията. 
Резултатите са изпратени до EASPD. 

 

Field Aperture (Ouverture de Champ) 

 19:00 Приветстване на публиката в киносалона 
 

 19:30 Откриване на вечерта Field Aperture 
• Въведение от г-н Мишел Троле, регионален директор на  

О дьо Франс на LADAPT 
• Приветствие от Серж Ван Бракел, председател на Horizon 2000 
• Събитие 

 
 22:30 Прессъобщение и проучване сред участниците: 48 отговора. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резултати:  
 

Около 45 души са 
присъствали на 
конференцията и явно я 
харесват. Много от тях не са 
знаели за европейския 
проект ISA, и че Horizon 2000 
е част от него. На тази среща 
участниците се запознават с 
първата версия на 
ръководството (IO1). 

 
Що се отнася до събитието 
Field Aperture, присъствали 
са 91 души, които се 
наслаждават на вечерта. 
Оказва се, че има 
обществено търсене на по-
приобщаващи събития. 
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ISA — Field Aperture Будапеща, Унгария 

На 3 декември 2019 г. в Будапеща се провежда Field Aperture. Като акция за повишаване на 
осведомеността, това е чудесна възможност за „Hand in Hand“ да приложи предишен опит, 
да опита нови методи и да развие страхотни връзки с международните си партньори. 
Събитието се провежда в Деня на хората с увреждания, което му придава още по-голямо 
въздействие. Field Aperture е организирано на изключително място: Националния театър на 
Унгария. Това елегантно място привлича над 600 участници, което дава възможност да се 
повиши осведомеността на по-голяма аудитория. По време на подготвителната фаза са 
изпратени покани до училища, университети, спонсори на организацията, и 
професионалните мрежи на „Hand in Hand“. За щастие показан е голям интерес, така че 
местата бързо се попълват. Целта е да се поканят хора, които се интересуват и проявяват 
любопитство по отношение на начина на живот с увреждане, и по специално по отношение 
на артистите с увреждания, но които нямат възможност да удовлетворят този интерес. 
Следователно, Field Aperture е възможност да се достигне до хората чрез забавно събитие, 
имащо за цел да повиши осведомеността и да изгради положително отношение към 
уврежданията. 

 
По време на 
събитието участват 
над 15 унгарски 
изпълнители и двама 
белгийски танцьори, 
повечето от които са 
с увреждане. 
Представени са 
различни артистични 
изпълнения: рок, поп 
или госпъл песни, 
класическа музика, 
изпълнявана на 
пиано, китара и 
барабан, съвременен 
танц и разказване на 
приказка. 

 
Поставен е акцент върху няколко жанра, за да се представят по-добре талантите, но и 
разликите между хората с увреждания. Някои изпълнения са по-модерни, други апелират 
към емоциите, а трети са хумористични. Този микс не само осигурява достигане до 
различните членове на публиката, но и показа възможностите за артистично сътрудничество 
между изпълнители със и без увреждания. По-младите изпълнители също са поканени, за 
да се насърчи сътрудничеството с по-младото поколение. 
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По време на събитието се изявяват следните изпълнители: оркестър „Parafónia“, носител на 
наградата Prima, пианистката Nikolett Ürmösné Fehér и цигуларят László Ürmös, членове на 
група „DuoNicole“. Певицата Szilvia Agárdi и Tamás Veréb, певец в оперния театър, 
победител в музикалното шоу „Sztárban sztár“ за 2016. Lőrinc Barabás, джаз тромпетист и 
композитор. Éva Fahidi — авторът Pusztai Éva, звезда на документалния филм „Еуфорията на 
битието“, носител на наградата „Локарно“. Florent и Justin, финалисти на „Франция търси 
талант“ през 2017, членове на танцовата група „Cie Le Huit“ от Белгия, разказвачката на 
приказки Rolika Erdélyi, парасъстезателят с каяк András Rozbora и контрабасистът Ádám 
Sárközi. 

 

След събитието е организиран прием с напитки 
и леки закуски за гостите. Удоволствие поражда 
присъствието на някои изпълнители и 
възможността да се обменят мнения относно 
техните изпълнения с членове на публиката. 
Приятелската атмосфера позволява на артистите 
да разширят мрежите си. 

 
Трябва да се отбележи, че по време на 
подготвителната фаза на събитието нашите 
колеги с увреждания от „Hand in Hand“ 
изиграват активна роля в избора на 
изпълнители, декори, кетъринг и др. По този 
начин членовете на публиката имат възможност 
да се срещнат и да разговарят със сервитьорки 
или бармани с увреждания. Всички тези срещи с 
хора с увреждания (организатори, артисти и др.) 
допринасят за подобряване на представите на 
широката общественост за различните 
възможности, които съществуват. Целта на тази 
инициатива е не само да представи местни 
таланти и изпълнители с увреждания, но и да 
включи, доколкото е възможно, хората с 
увреждания в организацията на такива успешни 
събития. 
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Field Aperture 
3 декември 2019 г. 

Национален театър — Будапеща 
Bajor Gizi park 1, 1095 

 
 

Програма 
 
 

19:00 Откриване — Така говори Заратустра — танцово изпълнение на Éva Fahidi, Lidirinc 
Barabás, András Rozbora и Karcsi Tóth 

 
19:10 Изказване на Szabolcs Papp — домакин на вечерта — Представяне на проекта Еразъм + 

„Изкуството като средство за социално включване на хора със специфични 
потребности“ (ISA), и повече подробности за Field Aperture (IO5) 

 
19:40 Първо изпълнение — Рахманинов: Vocalise, Бах: Arioso, Паганини Caprice № 5, бис 

Пиацола: Libertango — в изпълнение на Nikolett Ürmösné Fehér, László Ürmös, 
András Sárközi, и Ádám Sárközi 

 
19:50 Изказване на Szabolcs Papp, домакин на вечерта — „Изкуството като средство за 

социално включване на хора със специфични потребности и европейските 
практики“ (IO1) 

 
20:20 Второ изпълнение — базирано на унгарска народна приказка: The Colt-Egg of Rátót — 

изпълнение на Roli Erdélyi, Erika Takács и Ádám Sárközi. 
 

20:25 Трето изпълнение — част от „Котките“ (мюзикъл) — общо изпълнение на Erika 
Takács и SIC 

 
20:30 Церемония по награждаване — Награда за ролеви модел 

 
20:35 Четвърто изпълнение — „You Are The Reason“ (песен) — в изпълнение на Szilvia 

Agárdi и Tomi Veréb  
 

20:45 Церемония по награждаване — Награда за най-добър колега 
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20:55 Пето изпълнение — „You Raise Me Up“ — общо изпълнение на Szilvia Agárdi, Tomi 
Veréb, Nikolett Ürmösné Fehér, László Ürmös и евангелския хор „Never Give 
Up“ 

 
21:00 Шесто изпълнение — „Dreaming is enough with you“ (песен) — в изпълнение на Marcsi 

Vaskó и Barna Kiss 
 

21:10 Изказване на Ákos Pordán, управляващ директор на фондация „Hand in Hand“ 
– Относно наръчника и други източници за европейските практики и прилагането 
на приобщаващото образование (IO2 — IO3) 

 
21:40 Седмо изпълнение — „Fly and Old skin“ — изпълнение на Florent и Justin 

 
21:45 Осмо изпълнение — Новини: Обобщение на миналогодишните събития за хора с 

увреждания. 
 

21:50 Девето изпълнение — Китара — изпълнение на Barabás Lőrinc 
 

21.55 Десето изпълнение — Бах: Air, Вивалди: Tél, Чайковски: Hattyúk tava, Кармен: 
Habanera — общо изпълнение на Nikolett Ürmösné Fehér, László Ürmös, оркестър 
„Parafónia“ 

 
22:00 Финал — „Химн на радостта“ — изпълнява се от оркестър „Parafónia“, евангелски хор 

„Never Give Up“, група „Nemadomfel“ и всички останали изпълнители от 
вечерта 

 
Допълнително изпълнение: „Let’s do the festival“ (песен) — общо 
изпълнение на евангелския хор „Never Give Up“ и група „Nemadomfel“. 
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Организиране на 
Field Aperture 

 
Планирането на приобщаващо и достъпно събитие, като Field Aperture, изисква организация 
и предвиждане на потенциални бариери и проблеми с достъпността, следователно, не бива 
да се пропускат детайли. 

 
Тези съображения са описани в следващите параграфи. Можете също да погледнете 
справочния списък в приложението, който обхваща точките, посочени по-долу. 

 
Място на събитието 

Изборът на местоположение трябва да бъде обсъден предварително (4 до 6 месеца), за да: 

 има време да договорите цените и да направите необходимите корекции на бюджета, 

 вземете всички мерки, с които да гарантирате, че местоположението е възможно най-
достъпно, 

 започнете съответна рекламна кампания възможно най-скоро. 
 

Когато се свързвате с кинозали/театри или други потенциални места за представяне на 
Field Aperture, е необходимо да се има предвид броят на очакваните участници. Трябва да 
помните, че целта е да достигнете до категория лица, които все още не са запознати с 
темата. Следователно, трябва да изберете място, което е най-подходящото за тази цел. 

 

Посетете мястото, за да проверите: 

 Достъпността: 
o брой места за лица с намалена подвижност: изберете зала с максимален 

брой места за лица с намалена подвижност и попитайте дали е възможно 
да се демонтират някои места, за да се настанят повече (в очакване на по-
голям брой участници с намалена подвижност от предвиденото) 

o достъпни тоалетни, 
o лесен достъп с обществен транспорт, 
o наличие на магнитен контур за лица с увреден слух (аудио усилване), 
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o наличие на магнитен контур за лица със зрително увреждане (аудио 
описание), 

o възможност за създаване на субтитри в реално време за лица със слухово 
увреждане, които не владеят жестомимичния език, 

o наличие на паркинги в околността: възможно ли е паркиране, 
платено/безплатно, достъпно 24 часа на ден? 

Опитайте се да отговорите на колкото се може повече от тези критерии, ако няма 
магнитен контур, трябва да използвате външен доставчик на услуги, който може да извърши 
временна инсталация. 

 
 Разположение/подредба на залата: 

o Ако събитието се провежда в киносалон, трябва да се подготви място най-
отпред, което да играе ролята на сцена за аниматорите. 

o Ако има стълби, водещи към сцената, вижте дали можете да осигурите 
рампа. 

o Вижте дали залата е оборудвана със система за отчитане на посетителите 
(аудио описание, аудио усилване). 

o Избраната зала трябва да предлага добра видимост към сцената за всички 
зрители, точно както при разположението на местата в кината или 
амфитеатрите. 

o За предпочитане е да изберете местоположение, където местата за лица с 
намалена подвижност са повече или по-малко разположени из цялата зала, 
така че хората да избират местата, които са им най-удобни (отпред, отзад, 
отстрани...). 

o Трябва да се обърне специално внимание дали следните съоръжения са 
достатъчно големи за инвалидни колички: входове, изходи, коридори, 
стъпала и асансьори. 

o Разполагане на приемен пункт: в деня на събитието, в зависимост от 
условията на местоположението, може да се наложи да разположите 
приемен пункт с маса. Кетъринг: след шоуто/прожекциите се насърчава 
организирането на лека закуска, по този начин се стимулира обменът със 
зрителите и е добра възможност да чуете отзивите им за събитието. Най-
добре би било да организирате кетъринга на същото място, но ако не е 
възможно, трябва предварително да обмислите и планирате наемането на 
друго място, както и кетъринг услугите. 

 
 Оферта за наем на залата 

Запазеният времеви интервал ще зависи от времето, необходимо за подготовката на 
помещението и продължителността на шоуто. Например, може да бъде от 18:00 до 23:00 
или повече, ако се планира кетъринг 

o микрофони за аниматорите 
o 1 кино оператор, ако е в киносалон 
o Допълнително осветление, в зависимост от конфигурацията на мястото, 

което наемате. 
o Вижте крайния срок за окончателното одобрение на залата. 
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Програма 
 

Избраната дата трябва да бъде определена след внимателно разглеждане на 
следното: национални/училищни празници, други събития и мероприятия, 
планирани на избраното място. Също така е препоръчително да се избере най-
добрата времева рамка, например вечер, когато може да дойде по-голям брой 
публика и целева аудитория. Ако събитието е свързано с друго, например през 
уикенда, за предпочитане е да се избягват ранните сутрешни или късни вечерни 
часове. 

 
Програмата трябва да бъде адаптирана и популяризирана за семейна аудитория, за да 
привлече максимален брой хора. Следователно трябва да се избягват насилие и 
неподходящо съдържание, или деца. Ако решите да представите филм, не забравяйте да 
изберете съдържание на вашия език. Всъщност използването на субтитри може да бъде 
трудно за деца. 

 
Трябва да обърнете внимание на качеството на програмата, за да привлечете максимален 
брой неинформирани лица. Събитието не трябва да бъде „шоу, пораждащо емоции“. 

 
 При наемане на изпълнители трябва да се установят предварителни споразумения 

относно формата на възнаграждението (такса, пътуване, настаняване, храна и 
др.). 

 Ако ще бъде излъчено предварително записано съдържание (музика, 
видеоклипове), проучете стъпките, които трябва да следвате по отношение на 
разходите за право на излъчване. 

 Намерете правилния баланс между различните спектакли, които ще бъдат 
представени, и продължителността на събитието за една оживена и забавна 
вечер. 

Съдържанието на програмата трябва да бъде решено след консултация с ключовите 
участници. Следователно, е важно предварително да помислим кого да интегрираме в екипа 
за избор на програма. 

 
Кого трябва да включим на този ранен етап? 
Един от начините да се продължи е създаването на работна група с поне един човек с 
увреждане, няколко изпълнители и няколко асоциации. Не забравяйте, че хората, които са 
включени от самото начало, е най-вероятно да станат „посланици“ на вашето събитие. 

 
Освен това, различните изпълнения, избрани за събитието, могат да бъдат свързани с 
актуални местни теми, новини или скорошни успешни събития. 

 
Пример за френската програма за 2019 г.: 
19:00 посрещане на публиката и въвеждане на гостите в киносалона 
19:30 начало на шоуто (кратко въведение от аниматорите, няколко думи от организатора, евентуално от 

финансиращите партньори — максимум 15 мин.) 
19:45 прожектиране на кратки рекламни видеоклипове от финансиращите партньори  
19:50 прожектиране на международни реклами (смешна или емоционална представа на  

хора с увреждания) 
19:55 кратко изказване от водещите, за да съживят и подготвят аудиторията  
20:00 прожекция на 1 или 2 късометражни филма (в зависимост от продължителността им) 
20:25 поредното кратко изказване от водещите за създаване на настроение 20:30 
хумористично шоу на живо 
21:00 кратко изказване от водещите за създаване на настроение  
21:05 прожекция на дългометражен филм 
22:30 кратко изказване от водещите за създаване на настроение и закриване на събитието  
22:45 край 
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Финансиране 

Очакването е ключът към успеха за вашето събитие. Предварителното 
определяне на бюджета ще ви помогне да осъзнаете размера на финансирането 
и партньорствата, които може да са необходими. 
Тъй като могат да се търсят различни източници на финансиране, Field Aperture 
може да бъде финансирано от европейци, национални и/или местни партньори. 

 

 Европейско равнище 

Европейският съюз публикува ежедневно покани за представяне на предложения за 
съфинансиране на проекти, насочени към интегриране на европейските цели и стратегии. 
Затова организаторът може да се интересува от редовно проследяване на тези покани за 
предложения. Има уебсайтове, които ежедневно събират и публикуват различните покани 
за предложения на ЕС, например https://www.welcomeurope.com/ 

 

„Creative Europe“ също е добър пример за възможностите за финансиране на културни 
дейности. Те имат за цел да подкрепят европейския аудиовизуален, културен и творчески 
сектор и имат открити покани, които се публикуват тук https://eacea.ec.europa.eu/creative-
europe_en 

 
 
 

 Национално и местно равнище: 
 

 Публичен сектор: 

    Има различни фондове, които могат да бъдат привлечени, по същия начин, както на 
европейско равнище, можете да потърсите национални покани за предложения и 
средства за артистични/ повишаващи осведомеността/ свързани с уврежданията 
събития. 
Например, „Fonds Handicap & Société“ отпуска средства за проекти във Франция и 
френските отвъдморски департаменти и територии, които се осъществяват от 
асоциации или фондации, признати като обществено полезни, или от организации, 
които имат общ интерес към филантропията, образованието и науката, както и към 
социални, хуманитарни, спортни, семейни или културни области, или които 
допринасят за подобряване на художественото наследство. 
Различни посолства понякога предлагат средства 
Регионален съвет 
Градове 
В България, държавата би могла да осигури дългосрочна финансова сигурност за 
провеждане на мероприятия Field Aperture, но за съжаление е малко вероятно да се 
включи, освен ако не се проведе силна лобистка кампания. Независимо от това, 
безвъзмездните средства, предоставени от Европейската комисия чрез структурните 
фондове, са друга възможност за финансиране. Актуални покани за предложения, 
финансирани на европейско равнище, са достъпни на https://www.eufunds.bg/bg 

  В Унгария „Tender Monitor“ е сбор от оферти, обявени за унгарски социални 
организации и фондации, институции, лица, местни власти и предприятия3 

 
 
 

3 http://www.pafi.hu/ 

https://www.welcomeurope.com/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://www.eufunds.bg/bg
http://www.pafi.hu/
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Местните съвети на всеки град предлагат ежегодно и от време на време спонсорство 
за културни събития (Унгария) 
Дирекция за културни дейности (Франция) 
AVIQ „Agence pour une Vie de Qualité“4 (Белгия) 
La Loterie Nationale5 (Белгия) 
Nemzeti Kulturális Alap6 (Унгария) 
Опции за финансиране от унгарското министерство, Emberi Erőforrások Minisztériuma7 

 
 Частен сектор: 

  Можете да се обърнете за подкрепа към частния сектор в рамките на политиките за 
корпоративна социална отговорност/увреждане/разнообразие на частни компании, 

    или чрез техните фондации 
o Фондация CERA https://www.cera.coop/fr/ (Белгия) 
o  Фондация le Soir http://oeuvres.lesoir.be/ (Белгия) 

CAP 48 https://www.cap48.be (Белгия) 
Възможно е финансирането да бъде осигурено чрез някои малки проекти: призиви, 
дарения, благотворителни базари и др., но по-вероятно е тяхното наличие да бъде 
краткосрочно. 

....Можете също така да използвате методи за колективно финансиране 
o Примери за уебсайт: 
o Kisskissbankbank 
o www.adhat.huwww.adjukossze.hu (Унгария) 
o Ulule (Франция) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 https://www.aviq.be 
5 https://www.loterie-nationale.be/bonnes-causes 
6 www.nka.hu 
7 www.kormany.hu 

https://www.cera.coop/fr/
http://oeuvres.lesoir.be/
https://www.cap48.be/
http://www.adhat.hu/
http://www.adhat.hu/
https://www.aviq.be/
https://www.loterie-nationale.be/bonnes-causes
http://www.nka.hu/
http://www.kormany.hu/
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Партньорства 
 

За да се намерят мотивирани и заинтересовани партньори, проектът и бюджетът 
трябва да бъдат ясно разработени и съгласувани. 

Партньорствата не са необходими за реализирането на събитието, но могат да се окажат 
наистина полезни за обхвата, разнообразието и/или размера на събитието. Всъщност, 
колкото повече хора участват и информират за проекта, толкова по-добре, така е вероятно 
да се привлече по-голяма публика и организации, които имат подобни общи цели за 
повишаване на осведомеността относно хората с увреждания и техните нужди. 

Ето защо, когато е възможно, включването на изпълнители по време на етапа на 
организиране би помогнало за изграждането на устойчиво партньорство и създаването на 
артистична мрежа. 

Можете също така да помолите различните заинтересовани страни, присъстващи на 
територията (администрации, лица, вземащи решения, училища, университети, местни 
асоциации...) да подкрепят събитието и да участват в него, така те ще го популяризират и 
ще станат негови „посланици“, и може би на следващи мероприятия. 

Културните партньори също могат да допринесат за успеха на Field Aperture. Събитието 
може, например, да получи подкрепа от съществуващо мероприятие, за да се достигне до 
по-голяма аудитория, когато се свързвате с културни центрове или участници от 
художествената общност, използвайте Конвенцията за правата на хората с увреждания, за 
да ги информирате защо би било чудесно за тях да се включат. 

Партньорството с национални и/или местни медии ще допринесе за увеличаване на 
видимостта на събитието (вижте раздел „Информиране“). 

В допълнение към медийните партньорства за изграждане на имидж, които допринасят за 
видимостта на дейността (медии, градове, например), могат да се вземат предвид и 
финансовите партньорства (малки и средни предприятия, големи групи, които искат да 
работят върху имиджа и политиката си относно уврежданията/разнообразието или просто 
предлагат на служителите и семействата си културно изживяване). 

 

Доставчици 

 Домакин(и), изпълнител(и) 
 Техници: кино оператор, оператори за управление на светлини и звук 
 Човешки ресурси по време на целия процес 
 Преводач на жестомимичен език (препоръчва се 2 алтернативни преводачи за вечерта) 
 Принтер: плакати, флаери, какемонове... 
 Доставчик на услуги за монтаж на съоръженията за излъчване вечер в киното 

(съоръженията трябва да бъде предоставени в съответствие с действащите стандарти в 
залите; 

 Доставчик на услуги за осигуряване на достъпност на медийните средства при 
необходимост (субтитри?, аудио описание?) 

 Кетъринг, ако е планирано 
 Фотограф и/или оператор за цялата вечер (дава възможност за поддържане на 

комуникация за приобщаване на хора с увреждания чрез изкуствата + подкрепа, ако 
искате да повторите дейността) 

 Доставчик(ци) за предоставяне на достъпност на мястото на събитието според наличните 
удобства 
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Информиране за събитието 
 

Как да достигнем до неосведомената публика? 
Тъй като целевата аудитория е съставена от хора, които все още не са 
запознати с въпросите за уврежданията, френският опит показа, че 
информационната ос трябва да бъде добре обмислена предварително. В 
действителност, ако провеждате кампания за „повишаване на 
информираността относно хората с увреждания“, вероятно ще привлечете 
хора, които вече са проявили интерес към тези теми (специалисти, самите 
хора с увреждания, семейства и др.). Те очевидно са добре дошли, но трябва 
да се има предвид, че те не са основната целева група. 

 
Ако искате да привлечете вниманието на по-голяма аудитория, тогава трябва да настоявате 
за следните точки: 

 
 това е забавно шоу, в което ще се смеете, ще се забавлявате чудесно, ще се 

изненадвате, ще чувствате емоции и ще промените мнението си, 
 програмата на събитието включва хора с увреждания (посочете как), 
 акцент се поставя върху качеството на събитието, 
 представете ВИП участниците в шоуто (местни или национални знаменитости, комик, 

водещ, гости...), 
 шоуто е напълно достъпно, разбира се, за хора с увреждания, но и за всички 

социални категории, тъй като входът е безплатен. Това е чудесна възможност всички 
да се смесят и да се свържат, 

 това е семейно шоу, така че всеки може да дойде, от деца до баби и дядовци, 
 това е възможност да разширите вашата осведоменост и да участвате, според своя 

капацитет, в едно по-приобщаващо общество. 

 
Идеалната аудитория се състои от следните групи, следователно цели да установи 
ползотворен обмен и да бъде ефективна за повишаване на осведомеността: 

 
 45 % неосведомени лица, 
 15 % бизнес партньори/работодатели, 
 15 % доставчици на услуги/хора, работещи с/за лица с увреждания, 
 15 % лица с увреждания/семейства, 
 5 % (местни, регионални, национални, европейски...) политици, 
 5 % журналисти. 

 

Информационна кампания 
Този период е само ориентировъчен и трябва да ви помогне да установите 
своя график за планиране. 

 
Въпреки това, той е предназначен да бъде адаптиран в зависимост от вашето 
местоположение, големина на града, човешки ресурси, времеви ограничения 
и др. 



 

 
 
 
 
 

Градът, в който се провежда събитието 
Преди и след избора на местоположение, свържете се с града домакин, за да: 

 
 информирате за организацията на събитието на тяхна територия, с вероятна 

дата, ако все още не е определена, и на определено място, ако то вече е 
налице, 

 помолете за среща с кмета, за да се представите и да го запознаете с Field Aperture 
по-подробно, 

 помолете града/областния град да ви окаже подкрепа при информирането на 
жителите и служителите чрез вестника/уебсайта на общината, социалните мрежи, 
плакати, 

 трябва да се търсят други форми на подкрепа. Например, в случай че в града има 
културен фестивал, проучете до каква степен е възможно да обедините сили, за да 
се възползвате от видимостта на фестивала. 

 
 

Преди мероприятието: 
 Ако се планира кампания за поставяне на плакати, предвидете поне 6 месеца 

предварително, за да резервирате места за плакатите на избрания периметър, 

 2 месеца преди събитието: отпечатване на плакатите, за да се изпратят до бордовете за 
поставяне и в мрежата за разпространение 

 Месец преди събитието: 
o помолете колкото е възможно повече партньори да се включат във вашата 

информационна кампания: 
 Културни асоциации, 
 Университет, студентски асоциации, 
 Местен клуб „Lions“... 

o направете списък на всички заинтересовани страни, които биха проявили интерес 
към вашето събитие, 

o изпратете им покани и информационни пакети (листовки, плакати, идеи за 
публикация в социалната мрежа...), 

o попитайте ги дали са съгласни да споделят информацията в своите социални 
мрежи, уебсайтове, бюлетини..., 

o идентифицирайте уебсайтове или групи в социалните мрежи, 
където можете да популяризирате своето събитие. Ако 
разполагате с бюджет, можете да планирате и няколко 
рекламни кампании в социалните мрежи, 

o изпратете прессъобщение до местни/регионални медии, 

o изпратете покани до обичайните партньори (администрации, 
компании, асоциации, партньори, потенциални партньори...), 

o създайте Facebook събитие в социалните мрежи установете и 
поддържайте контакт редовно до последната минута, така че 
залата да се напълни, 
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o открийте регистрации: най-обикновена онлайн форма, чрез формуляр. 
Не забравяйте да попитате в регистрационния формуляр за 
необходимостта от достъпност/помощни средства, за да приветствате 
участниците възможно най-добре, 

o попитайте също дали хората вече познават вашата структура и как са 
научили за събитието. По този начин ще можете да подобрите вашата 
информационна кампания през следващата година. Попитайте дали 
хората са съгласни да получават ваш бюлетин и не забравяйте да 
спазвате Общия регламент относно защитата на данните, когато 
събирате данни, 

o за всяка регистрация планирайте автоматичен имейл с надпис „Благодарим за 
вашата регистрация. Ще се радваме да ви посрещнем на (дата) на 
(местоположение).” 

 3 седмици преди събитието: 
o В града домакин: отидете до центъра на града и/или района, където се провежда 

събитието, за да посетите магазините/обществените места, да информирате за 
вечерта на събитието, и да раздадете плакати/флаери (изчислете броя на 
флаерите, така че да не останат нераздадени), 

o опция за платена реклама също е възможна. 

 2 седмици преди и непосредствено преди деня на събитието: 
o Свържете се отново с медиите за рекламни статии, за да организирате 

пристигането им на събитието/възможност за предварително планиране на 
интервюта с аниматорите/изпълнителите, 

o последващи действия във връзка с покани без отговор, 

o активирайте акция в социалните мрежи (възможност например да организирате 
състезание с печалба привилегирована среща с изпълнителите, или вечеря в края 
на събитието с екипите...). 

 
Допълнителна забележка: във Франция, в случай на безплатни вечери, имаме минимум 25 
% загуби (до 50 % в най-големите градове!) в деня на събитието в сравнение с 
регистрираните посетители, и следователно извънреден брой резервации. Особено 
внимание следва да се обърне на хора с намалена подвижност или изискващи специално 
съдействие (резервация с умереност). 

 

 Денят на събитието: 
В зависимост от броя на участниците, планирайте екип, който да 
посрещне зрителите (определете 1 човек на всеки 30 души): 

o Лица със списъци на регистрирани членове, 

o Лица да настаняват зрителите в залата, 

o Лица, които да придружават зрителите, когато приемният 
пункт е далеч от мястото на вечерта (етажи, коридори, 
асансьори...), 

o Лица, които да отговарят за изпълнителите. 

 Винаги има неочаквани елементи или стресови ситуации в 
последната минута, така че се уверете, че всеки знае точно 
какви са задачите му. 
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Комуникация след събитието: 
 На следващия ден или 2 — 3 дни по-късно е препоръчително да изпратите 

благодарствен имейла до институционални партньори, компании, 
мобилизирани екипи, политици, изпълнители, и др. 

 Публикувайте снимки или видеоклипове от събитието в социалните мрежи, 
с изказване, че е чудесен момент за споделяне! 

 Можете също да изпратите имейл до зрителите, за да им благодарите и да им дадете 
линк със снимки от събитието (например: Flickr). 

 Препоръчително е след това да изпратите въпросник за изразяване на удовлетворение, 
за да съберете коментари и предложения от публиката и/или екипите. 

 Възможност за още едно прессъобщение със снимки/видеоклипове/оценка. 
 Подгответе доклад (финансов, организационен, брой зрители и всякакъв тип елементи 

за подобряване на събитието) и го изпратете на бизнес партньорите, участващите 
политици, медиите, изпълнителите, и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Най-накрая! 

Вече сте готови да започнете 
своето пътуване към събитието 
Field Aperture! 

Не забравяйте да бъдете креативни, няма 
уникална форма на Field Aperture и 
няма бариери. 

Предайте съобщението за приобщаване 
Справочният списък по-долу ще ви 

помогне да изпълните този проект. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Справочен списък 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местоположение  

Избор на местоположение 
 

 
Проверка на достъпността  

Брой на местата за лица с намалена 
подвижност 

 

 

Достъпни тоалетни 
 

 
Обществен транспорт 

 

 
Аудио усилване 

 

 
Аудио описание 

 

 
Субтитри в реално време 

 

 
Паркинги 

 

 
Разположение на залата:  

Сцена 
 

 
Рампа при нужда 

 

 
Система за отчитане на 

посетителите 

 

 

Видимост 
 

 
Изходи/асансьори/коридори 

 

 

Разположение на временен приемен 
пункт 

 

 

Микрофони 
 

 
Кино оператор 

 

 
Допълнително осветление 

 

 
Краен срок за окончателно одобрение на залата 

 

 
Коктейл 

 

 

Програма 
 

Избор на дата 
 

 
Избор на график 

 

 
Лице за контакт 

 

 

Финансиране и партньорства 
 

Определете бюджета си 
 

 

Определете потенциални 
партньори и компенсации, 
които можете да предложите 

 
 

Свържете се с тях 
 

 



 

 
 
 

Информиране  

Преди събитието:  

Свържете се с града домакин 
 

 

Резервирайте места за плакати 
 

 

2 месеца преди събитието  

Принтирайте постери 
 

 

Месец преди събитието  

Съобщение за медиите 
 

 

Покани 
 

 

Социални мрежи 
 

 

Отворени регистрации 
 

 

3 седмици преди събитието 
 

 

Информирайте в центъра на града 
 

 

2 седмици преди и непосредствено преди деня 
на събитието: 

 

Лансирайте отново 
 

 

Последващи действия към поканени 
лица 

 

 

Активирайте акция в социалните 
мрежи 

 

 

Денят на събитието:  

Екип за посрещане 
 

 

Списък на регистрирани членове 
 

 

Настаняване на зрителите 
 

 

Придружаване на зрителите 
 

 

Упътване на изпълнителите 
 

 

След събитието  

Благодарствен имейл 
 

 

Въпросник за изразяване на 
удовлетворение 

 

 

Съобщение за медиите 
 

 

Доклад 
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Въпросник 
Оценка на събитието Field Aperture 

Дата и място на събитието 
 

1. Как оценявате събитието като цяло? 
 

 Много ми хареса 

 Хареса ми 

 Не ми хареса особено 

 Не ми хареса 

 Изобщо не ми хареса 
 

2.  Къде чухте за събитието? 
 

 Прочетох за него във вестника 

 Чух по телевизията/радиото 

 Видях статия онлайн 

 Видях покана/реклама в канал за 
социални медии 

 Мой приятел ми каза 

 Колега ми каза 

 Член на семейството ми каза 

 Други:…………………………………………… 
.…………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
 

3. Защо дойдохте? 
 

 Интересува ме темата. 

 Темата ме интересува, защото е 
свързана с работата ми. 

 Бях помолен да дойда 

 Изглеждаше като забавно събитие 

 Други:…………………………………………… 

4. Според вас коя беше най-
запомнящата се част от 
събитието? 

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

 

5. Имаше ли нещо, което ви изненада 
по време на събитието? 

 
 Да  Не 

Ако да, моля, споделете: 

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

 
6. Срещате ли се или общувате 

ли редовно с хора с 
увреждания? 

 
 Да, много често 

 Да, но не много често 

 Никога 

 Не знам 

 
7. Смятате ли, че след участието ви в 

събитието се интересувате повече от 
темата за уврежданията? 

 
 Да, бих искал/а да знам повече по 
темата 

 Да, но вече имах известен интерес 

 Не съм сигурен/на, не знам 

 Не 
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8. Бихте ли препоръчали на вашите приятели да гледат и/или участват в това събитие? 
 

 Да 

 Не 

 Не знам 
 
 

9. Според вас това събитие приобщаващо8 ли е? 
 

 Да 

 Не 

 Не знам 
 
 

11. Искате ли да видите друго приобщаващо произведение на изкуството? 
 

 Да 

 Не 

 Не знам 
 

 
12. Искате ли да добавите коментар? Моля, споделете: 

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

 
 
 

Благодарим ви за отговорите! 
 
 
 
 
 
 

 
8 В този случай „приобщаващо“ означава: хора със и без увреждания да излязат заедно на сцената като изпълнители 
или домакини и др. 



 

Отзиви от участниците 

„Бих искал да танцувам в група, 
подобна на дуета Florent и Justin.“ 

„Нямам увреждане и мисля, че това беше много добро, и трябва 
да повишим информираността на нашето общество.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
Варна Будапеща Шарлероа 
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Биха препоръчали на приятели да гледат и/или участват в това 
събитие 

 

Мислят, че това е приобщаващо събитие 

Срещат се или общуват редовно с хора  
с увреждания 

Харесват събитието много 

Отзиви 
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Просто исках да ви благодаря за прекрасната вечер, която 
прекарахме в Gaumont de Valenciennes в четвъртък. 

Поздравления за организацията, добрия хумор и уместността на 
водещите и филма, които заслужават да бъдат открити чрез 

вашата асоциация или други и които не пропускат да ви накарат 
да се замислите... и да се активирате към по-добро. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Хумористичният подход е 
универсална, изключителна фраза, 

която е достъпна за всички 
възрасти и за всеки, независимо 

дали са наясно с уврежданията или 
не. Убеден съм, че много 

обитатели на дома, в който работя, 
с удоволствие биха присъствали на 

това събитие (отбелязах това за 
следващите години). 

Повече от процес за насърчаване 
на уврежданията, това беше 
невероятно преживяване за 

споделяне, на което ще присъствам 
отново и отново през следващите 

години и на което ще поканя моите 
близки. 

 
 

Дойдохме тази вечер със 
семейството ни, придружени от 

любопитната ни 9-годишна дъщеря и 
17-годишната по-голяма сестра, 

която беше впечатлена от 
събитието. 

Всеки от нас имаше различно ниво 
на информираност за хората с 

увреждания и преди всичко всеки 
от нас имаше собствени 

представи. 
Тази вечер не ставаше дума за 

увреждане, а за споделяне: 
Споделяне на смях, споделяне на 

сълзи, накратко живи емоции! 
Всички актьори тази вечер бяха 
сияещи както на сцената, така и 

сред публиката. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„За първи път присъствах на подобно събитие и бях 
възхитен от уникалния и професионален подход, 
насочен към приобщаване на хора с увреждания.“ 
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