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„Може би някой ден журналистите ще 
разберат, че това не е просто фантастичен 
спорт, а спорт, който променя света“.

Крейг Спенс, говорител на Международния 
параолимпийски комитет 



Предизвикателства:

Слаб журналистически интерес към игрите и 
спортните постижения на хора с увреждания

Брой на акредитации на журналисти от България за:

• Параолимпийски летни игри в Рио‘2016
• Параолимпийски зимни игри в Пьонгчан‘2018
• Световни зимни игри на Спешъл Олимпикс в Австрия‘2017
• Световни летни игри на Спешъл Олимпикс Абу Даби‘2019

Schantz and Gilbert, ‘An Ideal Misconstrued: Newspaper Coverage of the Atlanta
Paralympic Games in France and Germany’. Sociology of Sport Journal 18 (2001); 



Предизвикателства:

Език и визуализация

• „Покровителствен“
• Предизвиква съжаление
• Засилва стигмата

Schell, Beez L., and Stephanie Rodriguez. ‘Subverting Bodies/Ambivalent 
Representations: Media Analysis of Paralympian, Hope Lewellen’. Sociology of 
Sport Journal 18 (2001)
Smith, Andrew, and Nigel Thomas. ‘The “Inclusion” of Elite Athletes with 
Disabilities in the 2002 Manchester Commonwealth Games: An Exploratory 
Analysis of British Newspaper Coverage’. Sport, Education and Society 10 (2005)



Предизвикателства:

Ефект от визуализация:

1. „Невидимост на увреждането в спорта“ => 
изключването на атлета от спорта

2. „Видимост на увреждането в спорта“ => 
видимост в спорта като „атлет с увреждания“

3. „Видимост на способността в спорта“ => 
видимост в спорта като атлет

DePauw, Karen P. ‘The (In)Visibility of Disability: Cultural Contexts and 
“Sporting Bodies”’. Quest 49 (1997)



Предизвикателства:

„Видимост на увреждането в спорта“ 

Намалява очакванията за способности и 
спортни постижения като акцентира върху 
идентичност, основана на увреждането

DePauw, Karen P. ‘The (In)Visibility of Disability: Cultural Contexts and 
“Sporting Bodies”’. Quest 49 (1997)



Предизвикателства:
„Видимост на способността в 
спорта“ => видимост в спорта 
като атлет

Видимост на действие – в 
състезание. Създава се 
идентичност, основана на 
способността на атлета

DePauw, Karen P. ‘The (In)Visibility of Disability: 
Cultural Contexts and “Sporting Bodies”’. Quest 49 
(1997)



Видимост на способността

Християн Стоянов, Европейско първенство по лека атлетика за хора с увреждания, Берлин‚ 2019



Стандарти

Адаптиране на съдържанието към спецификата на 
спорта

• Спортове, които традиционно се играят от хора с 
увреждания (например «боче»), са често малко 
познати и затова статиите за тези спортове изискват 
повече обяснения за читателя, особено при 
отразяване на резултатите.

• Репортажите и интервютата за състезания / мачове 
трябва да очертават класификацията или нивото на 
спорта, и да включва обяснение за това какво 
представлява „доброто” представяне в спорта



Стандарти

Разказването на история:

• Информацията в лични истории и статии 
трябва да е точна и уместна.

• Фокус на личните истории върху 
обучението, подготовката, постиженията на 
атлета, а не върху увреждането или 
предизвикателства, пред които е изправен.



Стандарти

Стил и позициониране:

• Статии, интервюта, лични истории на атлети 
с увреждания трябва да са позиционирани 
в същата рубрика като идентична 
информация за хора без увреждания.

• Подбор на добро качество на снимките към 
материалите



Предизвикателства:
Език:

Във фокуса на отразяването трябва да е спорта

«... питайте ме каквото искате, но не и за 
произшествието. Ние сме тук, за да покажем на света, че 
сме атлети, а не че сме хора с двигателни затруднения. 
Спортът не може да бъде диференциран и не различава 
хората». 

Атлет от Параолимпиадата в Атина 2004

Giannis Ntentopoulos, ‘Vaios Gioras: Always Captain’, Eleftherotipia, 20 September 2004, 47.



Стандарти

Език:

• Атлетът трябва да бъде попитан за това как 
иска да се реферира към увреждането или 
състоянието им.

• Избягване на покровителстващ език

• Избягване на език, събуждащ съжаление



Стандарти

Медийни формати:

• Онлайн статиите са най-популярния и достъпен формат 
за широко отразяване на атлети с увреждания. Във 
вестника пространстворто е ограничено’

• Важно е да се развиват връзки с журналисти от всички 
нива, които да отразяват в по-широк обхват;

• Социалните медии и другите форми на 
„нетрадиционните“ медии осигуряват възможност за 
измерване на популярността на конкретни статии за 
хората с увреждания в спорта и подпомагат създаването 
на неформални форуми за заинтересованите в спорта.



Стандарти

Посланици:

• Посланиците, 
популяризиращи спорта 
за хора с увреждания, се 
считат като полезни за 
развитието на сферата и 
привличането и 
задържането на 
обществен интерес към 
спорта за хора с 
увреждания.



ФАКТОРИ НА РЕДАКТОРСКИТЕ РЕШЕНИЯ

• Изпращане на журналисти на спортното 
събитие

• Позициониране на съдържанието

• Времето на вземане на редакторското 
решение – преди, по време или след 
спортното събитие

• Медалите в един спорт могат да мотивират 
редакторите да разширят отразяването



ФАКТОРИ НА РЕДАКТОРСКИТЕ РЕШЕНИЯ

• рутинните практики

• ценности на журналистите и редакторите

• логистичните въпроси

• производствените процеси

• организационният натиск



МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ 
В СВЕТОВНИ ЗИМНИ ИГРИ НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС -

АВСТРИЯ‘2017

Общо медии, отразили събитията: 89
• Агенции: 6
• Национални телевизии: 4
• Радиа: 3
• Вестници: 4
• Институции: 4
• Онлайн медии: 68



МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ
В СВЕТОВНИТЕ ИГРИ НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС 

В АБУ ДАБИ‘2019
ОБЩО МЕДИИ, ОТРАЗИЛИ СЪБИТИЯТА 132:
• ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕ: 14
• НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ: 8
• РАДИА: 9
• АГЕНЦИИ: 6
• ВЕСТНИЦИ: 3
• ОНЛАЙН МЕДИИ: 73
• МЕЖДУНАРОДНИ МЕДИИ: 15
• ВЪНШНА РЕКЛАМА: 4

ИЗЛЪЧВАНЕ НА  20 ПРОМОЦИОНАЛНИ ВИДЕОКЛИПА В  ПЕРИОДА 14-21 МАРТ 2019:
• БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
• В МЕТРО ВЛАКОВЕТЕ И НА МЕТРОСТАНЦИИТЕ В СОФИЯ 
• В ТРОЛЕЙБУСНИЯ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ
• В ТРАМВАЙНИЯ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ
• ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ
• YOUTUBE КАНАЛА НА СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС БЪЛГАРИЯ



Кампанията ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО! 2018-2019

• в подкрепа на българското участие в 
Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в 
Абу Даби през март 2019;

• 18 атлети на Спешъл Олимпикс България на 
възраст от 14 до 42 години се състезаваха в 7 
спортa – лека атлетика, бадминтон, плуване, 
боче, силов трибой, тенис и конна езда;

• 19 медала и десетки отличия. 



Кампанията БЯЛ КАРТОН



Кампанията БЯЛ КАРТОН



Кампанията ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО!

• в подкрепа на българското участие в 
Световните летни игри на Спешъл Олимпикс в 
Абу Даби през март 2019;

• 18 атлети на Спешъл Олимпикс България на 
възраст от 14 до 42 години се състезаваха в 7 
спортa – лека атлетика, бадминтон, плуване, 
боче, силов трибой, тенис и конна езда;

• 19 медала и десетки отличия. 





Регионални игри по футбол и народна топка 2019

• В рамките на 19та Европейска футболна седмица -

• 50 програми на Спешъл Олимпикс в Европа и 
Евразия

• В партньорство с ФИФА 

• Очакват се 450 спортни и неспортни събития с над 
40 000 участници



Регионални игри по футбол и народна топка 2019

• За 16ти път в България

• Регионални спортни празници в 8 града в 
страната

• Близо 500 участника 

• Акцент – футбол за момичета



Регионални игри по футбол и народна топка 2019

• За 16ти път в България

• Регионални спортни празници в 8 града в 
страната

• Близо 500 участника 

• Акцент – футбол за момичета



Регионални игри по футбол и 
народна топка 2019

Бургас 16 април



Регионални игри по футбол и 
народна топка 2019

Хасково 17 април



Регионални игри по футбол и 
народна топка 2019
Пловдив 18 април



Регионални игри по футбол и народна топка 2019

Пловдив 18 април



Регионални игри по футбол и 
народна топка 2019

Смолян 19 април



Регионални игри по футбол и 
народна топка 2019

Велико Търново 22 април



Регионални игри по 
футбол и народна топка 

2019
Разград 23 април



Регионални игри по 
футбол и народна топка 

2019

Велико Търново 
24 април



Регионални игри по 
футбол и народна 

топка 2019

Враца 25 април



Европейска седмица на футбол за жени 2019

Пилотен проект на Спешъл Олимпикс Европа 
– Евразия

20 програми Австрия, Белгия, България, 
Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, 
Германия, Гърция, Унгария, Исландия, 
Ирландия, Латвия, Литва, Полша, Румъния, 
Словакия, Словения, Испания, Холандия



Кампании‘2019



България стреля към звездите‘2019



Спортист на годината
Категория „Спортист с увреждания“ от 2009 г

Наградата се връчва въз основа на анкета 
сред журналисти

sportspersonoftheyear.bg/

https://sportspersonoftheyear.bg/


Порталът FAN.bg

Тематичен фокус: 

– социалната мисия на 
спорта

– спорт и развитие

– медии и спорт



Порталът FAN.bg

Структура на съдържание:

- Новини

- Публицистика

- Публични кампании

- Ресурси

- Изследвания





НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА
ДОСТЪП ДО СПОРТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

СРЕД БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
Старт: 03 декември 2013
Декларация за достъп до спорт: 

➢ да насърчаваме и популяризираме достъпа до целогодишна

спортна, тренировъчна и състезателна дейност в различни

Олимпийски спортове за всяко дете и възрастен с

интелектуални затруднения, като публикуваме ежеседмично в

нашата медия информация за развитието на спорта за

атлети с интелектуални затруднения;



НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА
ДОСТЪП ДО СПОРТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СРЕД 

БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ
Старт: 03 декември 2013
Декларация за достъп до спорт: 

➢ да популяризираме възможностите за развитие на тяхната физическа

култура, за да могат да проявяват смелост, да изпитват радост и споделят

дарби, умения и приятелства със своите семейства и обществеността;

➢ да подпомагаме развитието на насърчаващи обществени нагласи и грижа към

личностната и социална реализация на гражданите с интелектуални

затруднения, особено на младите хора, в България.



Благодаря за вниманието!

Диана Банчева
Програмен координатор на Спешъл Олимпикс България

diana@sreda.net

www.fan.bg

www.sobg.prosport-bg.net

mailto:diana@sreda.net
http://www.fan.bg/
http://www.sobg.prosport-bg.net/

