
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационна кампания 

за популяризиране на помагащи технологии  

за комуникация чрез поглед 

с финансовата подкрепа на 

Обществения борд на TELUS International Europe 

 

с подкрепата на 

Национален алианс за социална отговорност 

със съдействието на  

Община Русе 

Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
 

ЗДРАВЕЙ! 

ТОВА 

СЪМ АЗ! 



ЗДРАВЕЙ! 

ТОВА СЪМ АЗ! 

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” организира национална 

информационна кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” за популяризиране 

на помагащите технологии за комуникация чрез  поглед в България и 

споделяне на добрите европейски практики в тази област. 

Помагащите технологии за комуникация чрез поглед дават възможност 

на деца и възрастни с тежки физически увреждания, които не могат да 

говорят и да използват ръцете си, да общуват и да управляват 

компютър само с помощта на погледа си.  Така те могат да изразяват 

своите чувства, нужди, желания, мнения; да общуват, да се учат, да се 

забавляват, да творят и така да развият пълния си потенциал. 

Кампанията се провежда през периода ноември 2016 г. - януари 2017 г. 

в седем града в България – София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Плевен 

и Стара Загора. Във всеки град се организират събития с четири модула, 

насочени към различни аспекти на разпространението и използването 

на нови помагащи технологии и различни заинтересовани страни:  

• Семинар: Съвременни помагащи технологии за контрол с 

поглед: възможности, използване в България, добри практики, 

европейският опит и политики. 

• Уъркшоп: Използване на помагащи технологии за контрол с 

поглед в работата с деца и възрастни с тежки физически 

увреждания. 

• Демонстрации: Възможност за собствен опит с технологии за 

контрол с поглед и други съвременни помагащи технологии. 

• Консултации: Консултации за хора с тежки физически 
увреждания и техни близки. Консултации за специалисти.  

Събитията се организират във връзка с 

Международния месец за популяризиране на допълващите и 

алтернативните технологии за комуникация за хора с увреждания 
 



Русе 

2 – 3 декември 2016 г. 

2 декември 2016 г. 

Русенски университет „Ангел Кънчев“, корпус 2, зала 101 

 14:30 – 15:00 ч. Регистрация 

СЕМИНАР: Съвременни помагащи технологии за комуникация чрез поглед 

15:00 – 15:45 ч. Помагащи технологии за комуникация чрез поглед. Европейски 

политики по отношение на интеграцията на хора с увреждания. 

Морис Гринберг, Евгения Христова, “АСИСТ – Помагащи 

технологии” 

15:45 – 16:00 ч. Моят личен опит с контрол с поглед.  

Анжела Пенчева, автор на книгата „Моят живот“, актьор 

16:00 – 16:30 ч. Дискусия: Съвременните помагащи технология в България. 

Представители на държавни институции, НПО, специалисти. 

16:30 – 17:00 ч. Кафе-пауза, демонстрации 

3 декември 2016 г. 

Русенски университет „Ангел Кънчев“, корпус 2, зала 101 

УЪРКШОП: Помагащи технологии за комуникация чрез поглед -

възможности, софтуер, методика за работа и използване. 

Водещи:  Морис Гринберг, Евгения Христова, “АСИСТ – Помагащи технологии” 

10.00 – 11.00 ч. Приложения в ранна детска възраст и за комуникация в 
ежедневието. 

11.00 – 12.00 ч. Приложения за обучение, достъп до интернет, работа с компютър, 

професионална реализация. 
  

Русенски университет „Ангел Кънчев“, корпус 2, зала 203 

ДЕМОНСТРАЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ 

13.00 – 15.00 ч. Демонстрации на съвременни помагащи технологии – контрол с 

поглед и други допълващи и алтернативни способи за комуникация. 

Консултации за семейства. 

Консултации за специалисти. 
 

Участието е безплатно!  

НЕОБХОДИМА Е РЕГИСТРАЦИЯ на 

http://assistfoundation.eu/hello/ 
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Помагащи технологии за комуникация чрез поглед 
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