
                                                                                                                                   
 

                                                       
 

Проект „Визия за зрение“ 

 

ОБУЧЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ОБУЧИТЕЛИ 

на незрящи и хора със слабо зрение 

 

х-л „Рила“, ул „Цар Калоян“ №6, гр. София 

24-25 септември 2020 г. 
 

 

ПРОГРАМА 

четвъртък, 24 септември 2020 г. 

12.30 – 13.00 Регистрация на участниците 

 

13.00 – 14.00 Обяд 

 

14.00 – 14.15 Представяне на проект „Визия за зрение“ - цели, очаквани резултати, 

предстоящи дейности. 

д-р Петя Стратиева, председател на Сдружение „Ретина България“, 

член на Kонсултативния съвет на пациентските застъпници към 

Европейската референтна мрежа по очни болести  и ръководител на 

проект „Визия за зрение“ 

14.15 – 15.00 Зрителни нарушения. Слабо зрение и слепота. Зрителни увреждания. 

Въпроси и отговори, обсъждане на казуси, обмяна на опит и предложения 

 

Мила Драгомирова, оптометрист, председател на УС на Български съюз 

на оптометристите (БСО), преподавател в Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“ 

15.00 – 15.45 Права и възможности за подобряване на зрителното здраве и начина на 

живот на хората със зрителни  увреждания. 

Въпроси и отговори, обсъждане на казуси, обмяна на опит и предложения 

 

Хюсеин Исмаил, правен експерт 

15.45 – 16.00 Кафе пауза 

16.00 – 16.45 Помощно-технически средства и медицински изделия за хората със 

зрителни увреждания. Достъп до асистиращи технологии и услуги. 

Рехабилитация и услуги за зрително затруднените (Част I)  

Въпроси и отговори, обсъждане на казуси, обмяна на опит и предложения 

 

Хюсеин Исмаил, правен експерт 



                                                                                                                                   
 

 

                                                       
  
 

16.45 – 17.30 Помощно-технически средства и медицински изделия за хората със 

зрителни увреждания. Достъп до асистиращи технологии и услуги. 

Рехабилитация и услуги за зрително затруднените (Част II)  

Въпроси и отговори, обсъждане на казуси, обмяна на опит и предложения 

 

Мила Драгомирова, оптометрист, председател на БСО 

17.30 – 18.00 Дискусия  

 

18.00 – 19.00 Вечеря 

 

 

 

 

петък, 25 септември 2020 г. 

08.30 – 10.00 Очни болести: видове, диагностика, лечение и грижа. Новости в 

диагностиката и лечението. Възможности за геномна диагностика и 

генетична консултация. 

Въпроси и отговори, обсъждане на казуси, обмяна на опит и предложения 

 

проф. Ива Петкова, офталмолог, председател на УС на Българското 

дружество по офталмология (БДО) 

10.00 – 10.30 Кафе пауза 

 

10.30 – 11.00 Национална информационна и застъпническа кампания в подкрепа на 

незрящи и хора със слабо зрение.  

 

11.00 – 12.00 Дискусия. Обобщение и закриване на обучението. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на 

проекта е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни 

власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания. 

 www.activecitizensfund.bg   

http://www.activecitizensfund.bg/

