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БАХТАЛО О ВАСИЛИ! БАХТАЛО НЕВО БРЕШ!
Уважаеми колеги и приятели,
На 14 януари е Василица – празник, известен като
Ромската Нова Година.
Празнуването на Василица е свързано със стара легенда, разказваща, че Дяволът разрушил моста, по
който вървели ромите, но свети Васил построил отново моста, за да могат те да преминат над пречистващата с
чистотата си вода и да започнат своя нов живот. Затова Василица е деня, в който – чрез силата на традицията и
ритуала – строим мостове към идните дни с вярата, че те ще бъдат по-добри!
В деня на Василица искаме да ви пожелаем много здраве, щастие и успехи! Нека Новата
2017 година възстанови мостовете между всички нас! Нека да ни донесе и сила да продължаваме заедно да се
борим за постигане на общите ни каузи за ромската общност и за България!

Бахтало о Васили!
Бахтало Нево Бреш!
Честит Васильовден!
Честита Нова Година!
Екипът на Център Амалипе
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ВАСИЛИЦА 2017 - ПРЕЧИСТВАНЕ
ИЛИ НОВО НАЧАЛО?

VASSILITSA 2017 - PURIFICATION
OR A NEW BEGINNING?

Д

T

Вицепрезидентът Маргарита Попова прие за
пета поредна година на „Дондуков“ 2 ученици, техните
учители и директори. Децата са възпитаници на ОУ „
Христо Ботев“ с. Кирчево, област Ловеч, и представиха
традиционни сурвакарски обичаи, изпълниха
народни песни и отправиха своите пожелания за
здраве, берекет и благоденствие през новата година.
„Пожелавам ви да посрещнете довечера Василица
заедно с вашите семейства и родители, които ви обичат
с цялото си сърце“, каза пред гостите Маргарита
Попова. Според нея, училището и възпитанието,
което то дава, са основните фактори за това децата да
могат да израснат и да се формират като пълноценни
граждани. Вицепрезидентът заяви, че ще продължи
да подкрепя съществуването на училищата в малките
населени места и евентуалното им преобразуване
в обединени училища, дори и след края на мандата
си. Теодора Крумова, програмен координатор на
Център „Амалипе“, благодари на г-жа Попова за
нейната отдаденост и подкрепа, като я награди със
специално изработена „Книга за приятели“. Визитата

Vice President Margarita Popova accepted for the
fifth consecutive year at “Dondukov” 2 street students
their teachers and headmasters. Children were graduates
of the school “Hristo Botev” Kirchevo village, Lovech and
presented survakari traditional customs; they performed
folk songs and made their wishes for health, welfare and
prosperity in the New Year. “I wish you could meet tonight
Vassilitsa together with your families and parents who love
you with all their hearts.” said Margarita Popova. According
to her, the school and the education that it provides
are the key factors for children to grow and develop as
completed citizens. The Vice President said that she will

ълбокият смисъл на празника Василица е
оцеляването – на една култура, на една
традиция, на един народ и неговата дълбока
мистична душевност, съхранена през вековете. Ето
как училищата от мрежата на Център “Амалипе”
зарадваха министерства, посолства, организации и
други институции, за да поставят началото на една
нова година, изпълнена със здраве и сила, за да се
справяме заедно с предизвикателствата и да бъдем поединни като народ.

he deep sense of Vassilitsa is the survival - of a
culture, a tradition, of a nation and its deep mystical
spirituality, preserved over the centuries. Here’s
how schools of the Center “Amalipe” Network greeted
ministries, embassies, organizations and other institutions
to set the beginning of a new year full of health and to deal
with challenges and be more united as a nation .
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на децата продължи
в Министерство на
културата, където
поздравиха
служителите за здраве
и просперитет.]

continue to support the existence
of schools in small settlements
and their eventual transformation
into unified schools, even after
the end of her mandate. Theodora
Krumova, program coordinator of
the “Amalipe” thanked Ms. Popova
for her dedication and support. She
gave the Vice President specially
designed ‘Book for friends “. The
visit of the students continue at the
Ministry of Culture, where they
greeted employees of the ministry
for health and prosperity.

Представителна група от ученици, участващи
в групите по „ Фолклор на етносите – Ромски
фолклор“ от СУ „ В. Левски“ – гр. Ябланица се
присъедини към инициативата на Център „ Амалипе“,
поднасяйки своя поздрав по повод ромската нова
година в държавни институции. В 11.30 часа групата,
водена от Вл.Василев – директор на училището и Цв.
Вълчева – пом. директор, беше посрещната в Комисия
по образованието и науката в 43 – то Народно събрание.
Към домакинството на г-жа Милена Дамянова –
председател на комисията и нейните колеги Галя
Захариева и Петър Чобанов, се присъединиха и
депутатите Цветан Цветанов и Светослав Иванов.
Специално подготвената програма откри Силвия
Иванова. Под звуците на популярна ромска мелодия
Йоана, Анелия, Еленка, Николета, Мариела и
Йолита представиха своя танц. Освен на танцовите
умения и прекрасните сценични костюми на децата,
народните представители имаха възможност да чуят
изпълнението на талантливата Моника. С традиционни
благопожелания
завърши
програмата,
която
учениците от ябланското училище бяха подготвили
за гостуването си в Народното събрание.

A representative group of students participating in
the groups of “Ethnic Folklore - Roma folklore” from the
school “Vassil Levski” - Yablanitsa joined the initiative of
Centre “Amalipe”. They presented their greetings on the
occasion of Roma New Year in state institutions. The group
led by Vl.Vasilev - headmaster and Ts. Vulcheva - deputy
headmaster was welcomed in Education and Science
Commission in the National Assembly. They were hosted
by Mrs. Milena Damianova - Chairman of the Commission
and her colleagues Galya Zaharieva and Petar Chobanov,
Tsvetan Tsvetanov and Svetoslav Ivanov. The special
program was opened by Silvia Ivanova. In the sounds of
popular Roma melody Joana, Anelia, Elenka, Nicoletta,
Mariela and Yolita presented their dance. In addition to
the dancing skills and wonderful costumes of children, the
member of the parliament had the opportunity to listen
to the performance of the talented Monica. The program
ended with traditional wishes, prepared by the students
themselves.

Младият сурвакар Младен Милчев разказа как
е украсено дряновото клонче и какво символизират
усуканите конци, нанизаните пуканки, сушени сливи,
чушки и ябълки, малки кравайчета и паричка. От
името на учениците и родителите от СУ „ Васил
Левски“ домакините получиха голяма кошница с халва
и локум, с чието производство гр. Ябланица се слави,

The young survakar Mladen Miltchev told how to
decorate the cornel twig and what twisted threads, strings
of popcorn, prunes, peppers and apples, small buns and
coins symbolize. On behalf of students and parents from
school “Vasil Levski” the hosts received a big basket with
halva and Turkish delight, produced in the Yablanitsa
town and a package with souvenirs made in school
during extracurricular activities. The visit to the National
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както и пакет със сувенири, изработени в часовете
за извънкласна дейност. Гостуването в Народното
събрание по повод Василица завърши с приятелски
разговор между депутатите и учениците. Г-жа
Дамянова поздрави групата от гр. Ябланица и не скри
възхитата си от визията и прекрасната програма, която
са подготвили. Тя изрази задоволството си от работата
на Център „ Амалипе“ и ефикасността на дейностите
по Програма Намаляване на отпадането на ромските
ученици от училище. От името на Център „ Амалипе“
г-жа Й. Данова благодари за
любезното домакинство и пожела
ползотворно сътрудничество и в
следващото Народно събрание.
След почерпка, в края на
срещата учениците от СУ „ В.
Левски“ имаха възможност и
да се запознаят с историята на
парламентаризма в България, да
разгледат експонатите, да видят
отблизо работните места на
депутатите.

Assembly on the occasion of Vassilitsa ended with friendly
conversation between the MPs and the students. Ms.
Damyanova greeted the group from and did not hide her
admiration to the vision and wonderful program that has
been prepared. She expressed satisfaction with the work of
Centre “Amalipe” and effectiveness of program activities
Reduce the dropout of Roma children from school. On
behalf of the Center “Amalipe” Mrs. J. Danova thanked for
hosted and wished fruitful cooperation in the next National
Assembly. At the end of the meeting the students from the
school “Vasil Levski”
had the opportunity to
learn about the history
of parliamentarianism
in Bulgaria to examine
the exhibits and came
closer to the jobs of
Deputies.

Ученици
от
ОУ
„Христо
Ботев“
в
Стамболийски поздравиха екипа на Министерство
на образованието и науката по повод ромската Нова
година – Василица. Децата изпълниха два танца и
разиграха съвременен вариант на приказката „Дядо
вади ряпа“. Те пожелаха на екипа успешна година,
след което сурвакаха за здраве зам.-министрите
Диян Стаматов и Красимир Киряков. От своя страна
двамата подариха на учениците образователни игри
и книжки. След тържеството, възпитаниците на ОУ
„Христо Ботев“ питаха зам.-министрите за любимите
им предмети и учители в училище. „Аз обичах ученето
и с удоволствие влизах в часовете по български език
и литература. Обичах и да ходя на екскурзии“, каза
зам.-министър Киряков. Диян Стаматов обясни, че е
харесвал музиката и биологията, но вторият предмет
се е превърнал в негова страст. Двамата добавиха, че
имат прекрасни спомени от учителите си.
124 ОУ “ Васил Левски”, гр. София сурвакаха за здраве,
благополучие и късмет Центъра за образователна
интеграция на деца и ученици от етническите
малцинства. Мануела Радева и Пенка Иванова
– Началник отдел “Политики за стратегическо
развитие” към МОН приеха учениците и им пожелаха

Students from the school “Hristo Botev” in
Stamboliyski congratulated the team of the Ministry of
Education and Science regarding the Roma New Year Vassilitsa. The children performed two dances and played
out a modern version of the story “Grandpa pulling
turnips.” They wished the team a successful year, and then
called wishes for good health to deputy ministers Dian
Stamatov and Krassimir Kiriakov. In return the students
received educational games and books. After the ceremony,
the graduates of the school “Hristo Botev” asked the deputy
ministers for their favorite subjects and teachers at school.
“I loved learning and classes in Bulgarian language and
literature. I loved to hike, “said Deputy Minister Kirjakov.
Dian Stamatov explained that he liked music and biology,
but the second subject has become his passion. They added
that they have wonderful memories of their teachers.
124 School “Vasil Levski” in the town of Sofia wished health,
prosperity and luck of the Center for Educational Integration
of Children and students from ethnic minorities. Manuela
Radeva and Penka Ivanova - Head of “Policies for strategic
development” to MES accepted the students and wished
them the fruits of labor and their efforts to fulfill their
dreams and desires, and especially to keep that trembling,
called human happiness. Children sang the song Vassilitsa
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плодовете на труда и усилията им да сбъднат мечтите и
желанията на всеки един от тях, и най-вече да запазят
онзи трепет, който се нарича човешко щастие. Децата
с радост, изпълниха песента Василица и запознаха
присъстващите с легендата за Василица.

and introduced the legend of Vassilitsa.

Деца от НУ „Петър Берон”“
град Самоков изнесоха кратка
фолклорно-театрална програма
по случай Василица, придружена
със сурвакане в Структурни
фондове. Децата бяха приети
радушно от целия екип на
Структурни фондове, които
се впечатлиха от таланта на
децата и ги дариха с подаръци.
По – късно малките актьори
поздравиха по повод Василица
и сурвакаха за здраве Началника на РУО – София
област Христо Андреев и екипа му. Господин Андреев
поздрави децата по случай празника и им пожела да са
здрави и ученолюбиви, а на директора на училището да
се включват в още много проекти като „Всеки ученик
ще бъде отличник”, за да може да няма нито едно дете
отпадащо от образователната система.

Children from primary
school “Petar Beron”
Samokov gave a brief
folk-theater program for
Vassilitsa, accompanied
by wishes for health and
wealth in the Structural
Funds. The children
were accepted by the
entire team of the
Structural Funds, who
were impressed by the
talent of the children and
gave them gifts. Later the small actors congratulated and
wished health to the Head of Regional Office of Education
- Sofia area Hristo Andreev and his team. Mr. Andreev
congratulated the children and wished them to be healthy
and eager to learn. He also wished to the director of the
school many other projects such as “Every student will be
a winner”, to stop early drop out of the educational system.

Сътрудничеството ни е традиционно, защото
част от символиката на Банго Васил е да изграждаме
мостове помежду си. Това каза заместник-министърът
на отбраната доц. д-р Орхан Исмаилов днес, 13 януари,
на учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методи“ в
село Априлово, които посетиха Министерството на
отбраната по повод празника „Василица“ – ромската
Нова година. Учениците поздравиха ръководството
и служителите на Министерството на отбраната с
традиционни песни и танци. „Традициите трябва да се
спазват, вие трябва да знаете кои сте. Затова ви благодаря
за изпълненията днес и затова, че ни показахте част от
вашите хилядолетни обичаи за здраве и плодородие“,
каза заместник-министър Исмаилов. Той пожела на
децата хубава и успешна година. „Най-важното, което
трябва да запомните, че образованието е основата на
интеграцията в обществото. И искам да благодаря и на
вашите учителите, които полагат неуморно усилия за
да получите добро образованието и за това, че дават
познания и умения, които ще ви бъдат полезни в
бъдеще“, каза още заместник-министър Исмаилов.На
срещата присъстваха още заместник-министърът на

Our cooperation is traditionally because part of the
symbolism of Bango Vassili is to build bridges between us,
said Deputy Minister of Defense Prof. Dr. Orhan Ismailov
to the students from school “St. St. Cyril and Methodius
“ in the village of Aprilovo who visited the Ministry of
Defense on the occasion of Vasilitsa - the Roma New Year.
The students congratulated the management and employees
of the Ministry of Defense with traditional songs and
dances. “Traditions should be respected; you must know
who you are. So thank you for your performances today, and
for showing us part of your millennial traditions for health
and fertility” - said Deputy Minister Ismailov. He wished
the children good and successful year. “The most important
thing to remember is that education is the foundation of
integration into society. And I want to thank your teachers
who are making tireless efforts to give you good education
and that provide knowledge and skills that will be useful
in the future, “said Deputy Minister Ismailov. The meeting
was also attended by Deputy Defense Minister Desislava
Yosifova, Permanent Secretary of Defense Dobromir Totev,
Chief of Defense General Konstantin Popov, generals
and heads of departments in the Ministry of Defense. On
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отбраната Десислава Йосифова,
постоянният
секретар
на
отбраната
Добромир
Тотев,
началникът на отбраната генерал
Константин Попов, генерали
и директори на дирекции в
Министерството на отбраната.От
името на Център „Амалипе“ Иван
Тодоров благодари за хубавите
думи на зам. – министъра и
подчерта, че в изключително
важно да познаваме корените си
и да се гордеем с тях.
Министър Зорница Русинова посрещна сурвакари от
столичното 124-то Основно
училище „Васил Левски“ по повод предстоящия
празник Василица, известен като ромската Нова
година. Тя пожела на децата да учат усърдно, за да
завършат средно и висше образование с високи оценки
и да сбъднат мечтите си. „Бъдете здрави и нека имате
сили да сътворявате всеки ден по едно малко чудо!“,
отвърнаха малките сурвакари.
Група ученици от ОУ “Христо Ботев” в
село Кирчево посети Агенцията за социално
подпомагане (АСП) по случай Ромската Нова година
- Василица. Децата разказаха легендата за Банго
Васили и с много настроение изпълниха традиционни
фолклорни песни. За здраве и късмет бе сурвакана
г-жа Ана Ананиева, заместник-изпълнителен директор
на АСП. От своя страна тя поздрави децата и техните
учителите по случай празника и им пожела здраве,
благополучие и успехи в училище и в живота. Децата
бяха зарадвани и с подаръци;

behalf of the Center
“Amalipe”
Ivan
Todorov
thanked
for the nice words
of Vice Minister,
adding that it is very
important to know
our traditions and
to be proud of them.

Minister Zornitsa
Rusinova welcomed
survakari
of
metropolitan 124th Primary School “Vasil Levski” on the
occasion of the upcoming holiday Vassilitsa known as
Roma New Year. She wished the children to study hard to
complete secondary and higher education with high grades
and fulfill their dreams. “Be strong and let you have the
strength to create a little miracleevery day!” respondedthe
smallsurvakari.
A group of students from the school “Hristo
Botev” in the village of Kirchevo visited the Agency for
Social Assistance (ASA) in case of the Roma New Year Vassilitsa. The children told the legend of Bango Vassili and
in high spirits performed traditional folk songs. Greetings
for health and good luck received Mrs. Anna Ananieva,
deputy executive director of ASA. In turn she greeted the
children and their teachers on the occasion and wished
them health, prosperity and success in school and in life.
Thechildrenweredelightedwithgifts.
The students from the Professional School of textile
and leather goods in Sofia congratulated the management
and employees of the Agency for Employment with
program, including musical performance with accordion
and clarinet, as well as traditional Bulgarian survakari
greeting. The management of the Agency congratulated the
children and wished them health and success in school. At
12 a.m. students visited the Hungarian Cultural Institute,
and congratulated the Director Ms. Dyord Dimitrov.
The Commission for Protection against
Discrimination was attended by survakarcheta students
from Elementary School “Dr Petar Beron” Samokov.
Representatives of the management and the administration
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Учениците от Професионална гимназия по
текстилни и кожени изделия в София поздравиха
ръководството и служителите на Агенцията по
заетостта с програма, включваща музикално
изпълнение с акордеон и кларинет, както и традиционен
български сурвакарски поздрав. Ръководството на
Агенцията поздрави децата и им пожела здраве и успех
в училище. От 12 часа учениците посетиха и Унгарски
културен институт,като поздравиха директора г-жа
Дьорд Димитров.
Комисията за защита от дискриминация бе
посетена от сурвакарчета, ученици от Начално
училище „Д-р Петър Берон“, Самоков. Присъстваха
представители от ръководството и администрацията
на Комисията. Децата бяха придружени от Деница
Иванова от „Амалипе” и техните ръководители
Искра Симеонова – Ангелова, Иванка Ласкина и
Емилия Симеонова. Децата представиха традицията
в посрещането на Банго Васил от семейството, после
сурвакаха присъстващите с пожелания за здраве,
успехи и берекет. Те с радост приеха и благодариха за
подаръците, подготвени им от комисията.

of the Commission were also attending. The children were
accompanied by Denitsa Ivanova from “Amalipe” and
their leaders Iskra Simeonova - Angelova, Ivanka Laskin
and Emilia Simeonova. They presented the tradition of
welcoming Bango Vasil in the family. Then wished to those
presented health, success and prosperity. The students
gladly accepted and thanked for gifts prepared by the
Commission.

Ученици от ОУ “Васил Левски”, с. Видраре заедно
с Нели Николова - представител на Център “Амалипе”
- поздравиха Н. Пр. Детлеф Лингеман, посланик на
Федерална република Германия. Учениците, бяха
подготвили специална програма и сурвакаха

Students from the school “Vasil Levski” Vidrare village and
Neli Nikolova - representative of the Center “Amalipe” congratulated His Excellency Detlef Lingeman, Ambassador
of the Federal Republic of Germany. The students had
prepared a special program and congratulations to His
Excellency and his team with wishes for good health and
good luck in the Roma New year. The warm welcome of
longtime friends continued with treat with traditional
German specialties and a pleasant conversation and ended
with a promise of future meetings. Later, the students
visited the office of the Bulgarian Center for nonprofit law
where they were greeted by the entire team.

Негово превъзходителство и екипа му с
пожелания за много здраве и късмет през новата година.
Топлото и сърдечно посрещане, на дългогодишните
приятели, продължи с почерпка с традиционни немски
специалитети, както и с приятни разговори и обещание
за бъдещи срещи завърши гостуването в посолството.
По-късно учениците посетиха и офиса на Български
център за нестопанско право, където бяха поздравени
от целия екип.
Децата от училище „Христо Ботев“ в град
Стамболийски изпълниха традиционни песни и танци
и сурвакаха посланика на САЩ, Ерик Рубин и колегите
му с пожелания за благодатна 2017-та година. Ученици
от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Априлово, обл.
София поздравиха по случай Василица посланика
на Кралство Нидерландия Томас ван Оорсхот и неговия
екип. Впечатлен от представянето им, посланикът
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The children from school “Hristo Botev” in
Stamboliisky performed traditional songs and dances and
wished the US Ambassador, Eric Rubin and his colleagues
a fruitful 2017 year. Students from school “St. St. Cyril
and Methodius “, village of Aprilovo congratulated on the
occasion Vassilitsa Ambassador of the Netherlands Thomas
van Oorshot and his team. Impressed by their performance,
the ambassador thanked the children and wished them

благодари на децата и им
пожела успех в училище и
щастлива нова година.
Сурквакарчета от СУ
„Христо Смирненски“ гр.
Гулянци взеха участие за
първи път в честването по
повод Василица в гр. София
на 13-ти януари. Водени от
техния директор г-жа Емилия
Кръстева и учителката им
Галя Маринова, учениците
посетиха в 11.00 посолството
на Великобритания.
Видимо притеснени и със „сценична треска“,
децата грабнаха сърцата на присъстващите на
празника и обраха заслужено овациите. Те изпълниха
наричания за здраве и късмет, няколко песни, сред
които и „Хубава си, моя горо“, и разказаха легендата
за Банго Васил. Вече поотърсили се от притеснението
си, учениците от гр. Гулянци посетиха в 13.00 офиса
на Институт „Отворено общество“. Там те бяха
посрещнати от програмния директор г-н Димитър
Димитрови неговия екип в непринудена обстановка.
Децата имаха възможност да се отпуснат, да поговорят
с екипа на „Отворено общество“ за своите мечти и
трепети, и да осмислят за приключенията, които ги
очакват в света на „Амалипе“. И в двете институции
групата от СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци
бяха съпровождани от Миряна Василева, сътрудник
по проекта на „Всеки ученик ще бъде отличник“ на
Център „Амалипе“.
Децата от ОУ „Васил Левски“,
с. Караджово развенчаха
всички митове, както за
деня, така и за народопсихологията на северните
страни. Десет красиви
момичета разказваха, пяха,
танцуваха и сурвакаха
посланиците,
техните
съпруги и служителите
на посолствата на Индия
и Дания. Усилията, които
учениците
от
нашият

success in school and Happy
New Year.
The students from the
school “Hristo Smirnenski”
Gulyantsi town participated
for the first time this year in
celebration of the occasion
Vassilitsa in the town of Sofia.
Led by their headmaster Mrs.
Emilia Krasteva and their
teacher Galya Marinova,
students visited the Embassy
of Great Britain.
Visibly worried with “stage fright”, the children
grabbed the hearts of those presented at the celebration and
robbed deserved applause. They performed words for health
and luck, a few songs, including “Hubava si moya goro”,
and told the legend of Bango Vasil. Later, students visited
the Institute “Open Society”. There they were welcomed
in a casual atmosphere by Program Director Mr. Dimitar
Dimitrov and his team. The children had the opportunity
to relax and talk with the team of “Open Society” for
their dreams and thrills, and to reflect on the adventures
that await them in the world of “Amalipe.” The group of
school “Hristo Smirnenski”, Gulyantsi was accompanied by
Miryana Vasileva, project assistant in Center “Amalipe.”

The children from the school
“Vasil Levski” Karadzhovo village
debunked all the myths of the day
and the psychology of the Nordic
countries. Ten beautiful girls
sang, danced and wished luck to
the ambassadors and their wives
and employees of the embassies
of India and Denmark. Efforts of
the students during the extended
vacation were rewarded. These
hardworking children won the
hearts of the two countries. Since
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партньор по проекта
„Всеки
ученик
ще
бъде отличник“,докато
техните
съученици
почиваха и се радваха
на
удължената
ваканция се възнаградиха
по достойнство. Тези
трудолюбиви и упорити
деца спечелиха сърцата
на две държави. От
фаталният
петъчен
ден вече в Индия и в
Дания има по десет човека, които ще разказват за
тях,за България и ще разпръскат събудената в сърцата
им любов от усмивките и очите на тези момичета.
Учениците от основно училище „Св. Св.
Кирил и Методий“ в с. Априлово, общ. Г. Малина
посетиха Българо - швейцарска стопанска камара,
където представиха малка сценка по повод ромската
нова година. Домакини на събитието бяха Бони Бонев,
председател на БШТК и посланикът на Швейцария
Н.Пр. Денис Кнобел. По-късно децата зарадваха
служителите на Държавна агенция за закрила на
детето. С много настроение, учениците изпълниха
малка театрална сценка, танцуваха и за финал
изпълниха песен на английски език. Председателят
на ДАЗД Офелия Кънева ги поздрави по случай
празника като им пожела здраве, благополучие и
успехи в училище и в живота. Децата бяха зарадвани с
лакомства и малки подаръци.
Децата от НУ “Д-р Петър Берон”, гр. Самоков посетиха
офиса на УНИЦЕФ в България, за да сурвакат по
случай ромската нова година - Банго Васил. Те
представиха драматизация на обичая Василица и
разказаха легендата,
с която е свързан
празника. Целият екип
на УНИЦЕФ прие
сърдечно децата и
сподели, че гостуването
им е било приятно,
цветно
и
много
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the fatal Friday 13-th,
there are peoplein India
and Denmark who would
talk about them, and
for Bulgaria, and would
share the love, awakened
by the smiles and eyes of
these girls.
The students from
elementary school “St.
St. Cyril and Methodius
“, Aprilovo village visited

the Bulgarian - Swiss Chamber of Commerce, where they
presented a role play regarding the Roma New Year. The
event was hosted by Boni Bonev, president of the BSCC
and the Ambassador of Switzerland, HE Dennis Knob.
Later, the children rejoiced employees of the State Agency
for Child Protection. In high mood, the students filled the
small theater scene, danced and sang a song performed
in English. The Chairman of the State Agency for Child
Protection, Mrs. Ofelia Kaneva congratulated them and
wished them health, prosperity and success in school
and in life. The children were
delighted with treats and small
gifts.
The
children
of
Elementary School “Dr Petar
Beron” from town of Samokov
visited the office of UNICEF
in Bulgaria to congratulate

зареждащо. Малчуганите бяха поздравени лично от
представителя на УНИЦЕФ за България г-жа Мария
Хесус Конде.

for the Roma New Year - Bango Vasil. They presented a
dramatization of custom Vassilitsa and legends connected
the holiday. The whole team of UNICEF adopted the
children warmly and said that their visit was pleasant,
colorful and very refreshing. The kids were greeted
personally by the representative of UNICEF for Bulgaria
Ms María Jesús Conde.
The team of Iva Boneva - Executive Director of the
Center for Professional Education welcomed and applauded
the wonderful performances of the students. For their talent,
the boys and girls received gifts - books by popular authors
and a notebook “to write all the good things that happen
at school”. The guest school “V. Levski” from the town of
Yablanitsa had the opportunity to talk about everyday life
at school, their commitments as students, for the pleasure
to dance together, for the dreams, they want to implement
in Bulgaria.
Екипът на Ива Бонева – изп. директор на
TSA opened the doors of their office for the sudents
ЦПО посрещна учениците и аплодира прекрасните from Vocationla school for textile and leather goods in
изпълнения. За талантливите момичета и момчета Sofia. The survakarcheta were warmly welcomed by Sarah
имаше приготвени подаръци – книги на популярни Perrin, the executive director of the TSA and the whole
детски автори и бележник „ за да си пишете всички team of the foundation.
хубави нещо, които ви се случват в училище“. Гостите
от СУ „В. Левски“, гр. Ябланица имаха възможност да
Since 2009 Center “Amalipe” has organized national
разкажат за ежедневието в училище, за ангажиментите celebrations of Vassilitsa as the Day of the Roma culture.
си като ученици,за удоволствието да танцуват заедно, These include dozens of schools, centers for community
за мечтите си, които искат да реализират в България.
development and volunteer clubs “Youth is tolerance”. Thus
Тръст за социална алтернатива за пореден път the organization presents the richness of Roma culture and
отвори вратите си за ученици по повод Василица. Те its links with the culture of other ethnic groups in Bulgaria.
бяха посетени от Професионална гимназия по текстил
и кожени изделия, гр. София. Децата бяха сърдечно
приети от изпълнителния директор Сара Перин и от
целия екип на ТСА.
От 2009 г. Център „Амалипе“ организира
национални чествания на Василица като Ден на
ромската култура. В тях се включват десетки
училища, Центрове за развитие на общността и
доброволчески клубове „Младежта е толерантност“.
По този начин организацията представя
богатството на ромската култура и нейните връзки
с културата на останалите етноси в България.
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СТАРАТА СТОЛИЦА БЕШЕ
ДОМАКИН НА СЪБИТИЯ ПО
ПОВОД ВАСИЛИЦА

И

нституциите във Велико Търново отвориха
вратите и сърцата си, за да посрещнат
група ученици, вещаещи здраве, успехи и
просперитет.
Ученици от ОУ “П. Р. Славейков” село Джулюница
гостуваха в Областна администрация Велико Търново
по случай Василица и настъпването на ромската
Нова година. Децата бяха подготвили възстановка на
стари ромски обичаи и легенди. Учениците и техните
ръководители изненадаха областния управител и
неговите заместници с баница с късмети. Те бяха
подготвили и ръчно изработени картички с пожелания,
които подариха на служителите в администрацията.
Децата сурвакаха за здраве областния управител
проф. д. ик. н. Пенчо Пенчев, заместниците му проф.
Любомира Попова и Камен Алексиев, както и всички
служители. На финала сурвакарите получиха по
традиция торбички с лакомства и плодове.
Ученици от СУ „Владимир Комаров” гостуваха
в Община Велико Търново по случай Василица
и настъпването на ромската Нова година. Децата
и техните ръководители създадоха празнично
настроение, а подготвената от тях пъстра програма,
включваща танци, фолклорни изпълнения и популярни
новогодишни песни допринесоха за позитивното
настроение на малки и големи. Малчуганите пожелаха
на всички жители и гости на старопрестолния град
здраве, успехи и късмет през цялата 2017 година.
Както повеляват народните традиции, учениците
сурвакаха заместник-кметовете на гр. Велико Търново
Снежана Данева-Иванова, Ганчо Карабаджаков и
проф. Георги Камарашев, както и председателят на
Великотърновския общинския съвет- Венцислав
Спирдонов.
Визитата им продължи към Регионална здравна
инспекция, където домакини бяха д-р Евгения Недева
– директор на РЗИ – Велико Търново и нейният екип.
За първи път сурвакарчета гостуваха на ОДМВР
– В. Търново по повод Василица. 12 деца от ОУ
„П. Р. Славейков” в с. Джулюница сурвакаха в
Областна дирекция на полицията и наричаха за
здраве и берекет. Малчуганите пресъздадоха една
от легендите за спасяването на ромите, пожелаха
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THE OLD CAPITAL HOSTED EVENTS
DEDICATED TO VASILITSA

I

nstitutions in Veliko Tarnovo opened their doors and
hearts to welcome a group of students, wishing health,
success and prosperity.

Students from Primary School “PRSlaveikov” in the
village of Dzhulyunitsa visited the District administration
of Veliko Tarnovo for the Roma New Year. The children
had prepared a reconstruction of old Roma customs and
legends. Students and their leaders surprised the governor
and his deputies with pastry with fortune. They have
prepared handmade cards with wishes that were given to
the employees in the administration.
Children wished health to the governor prof. Pencho
Penchev, his deputies Professor. Lubomira Popova and
Kamen Alexiev, and all employees. Little sourvakarcheta
were given traditionally bags with sweets and fruits.
Students from Secondary school “Vladimir
Komarov” visited the Municipality of Veliko Tarnovo
on the occasion of Vassilitsa. Children and their leaders
created a festive mood and their colorful program including
dances, folklore and popular Christmas songs contributed
to the positive mood of all participants. The kids wished
all residents and guests of Veliko Tarnovo health, success
and luck throughout 2017. As folk traditions said, students
greeted deputy mayors of the town of Veliko Tarnovo
Snezhana Daneva, Gancho Karabadzhakov and prof.
Georgi Kamarashev and chairman of Veliko Tarnovo
municipal councilors Ventsislav Spirdonov.
Their visit continued to the Regional Health Inspectorate,
where the hosts were Dr. Eugenia Nedeva - Director of RHI
- Veliko Tarnovo and her team.
For the first time survakarcheta visited RDMI - Veliko
Tarnovo on the occasion of Vassilitsa. 12 children from the
school “P. Slaveykov” in Dzhulyunitsa visited the District
Police Directorate to wish for health and prosperity. The
kids recreated one of the legends to rescue Roma, wished
health and prosperity and shared to the police officers and
the director traditions of Roma and Bulgarian folklore.

здраве и благополучие и споделиха с ръководството и
служителите на полицията традициите на ромския и
българския фолклор. След това почерпиха с баница с
късмети.
Ръководителите им пък изказаха благодарност
за добрата съвместна работа и за резултатите,
постигнати с общи усилия.
Директорът на ОДМВР – В. Търново старши комисар
Димитър Машов, заместникът му комисар Христо
Христов и началникът на отдел „Охранителна полиция”
комисар Стефан Николов благодариха за гостуването
и подариха на децата торбички с лакомства.
Визитата на учениците от ОУ ,,П. Р. Славейков
продължи в МДТ „Константин Кисимов“, където бяха
приети от г-н Васил Вълчев и неговият екип. А за
Началника на РУО, инж. Розалия Личева децата бяха
запазили най –съкровените си пожелания, а именно да
бъдат запазени училищата в малките населени места в
областта, за да могат и децата там да постигат мечтите
си!

Their teachers even expressed gratitude for the good
cooperation and the results achieved with joint efforts.
Director of RDMI - Veliko Tarnovo senior commissioner
Dimitar Mashov, deputy commissioner Hristo Hristov and
Head of “Security Police” Commissioner Stefan Nikolov
thanked for the visit and gave the children bags of treats.
The visit of students continue to MDT “Konstantin
Kisimov” where they were adopted by Mr. Vasil Valchev
and his team. For the Head of RDE, Eng. Rozalia Licheva
children kept their most sincere wishes, namely to preserve
schools in small settlements in the area, so that the children
there to achieve their dreams!
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ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩНОСТТА ОТБЕЛЯЗАХА
ВАСИЛИЦА

З

а осма поредна година Център за междуетнически
диалог и толерантност „Амалипе“ отбеляза
Ромската Нова година - един от най-големите и
най-почитаните празници от всички ромски групи у
нас. Общностните центрове и клубовете към Център
Амалипе представиха пред местни и регионални
институции богатството на ромската култура,
приликите между различните етноси в България и
защо е нужно да ги познаваме.
С пожелания за здраве и късмет сурвакарчетата
от ОУ „Св. Климент Охридски“ посетиха Община
Павликени, Дирекцията за социално подпомагане
и Бюрото по труда, за да ги заразят с усмивки и да
приканят присъстващите да бъдат по-добри, поединни и смели през новата година, за да се справят
заедно с предизвикателствата.
Магията не подмина и село Върбовка.
В кметството бе организирано празненство,
на което присъстваха: кметът на Община
Павликени,
заместник- кметът г-жа А.Вачева,
инж.Е.Манолов Р.Гаврилова. Събитието бе уважено
и от К.Димитрова – началник отдел –Хуманитарни
дейности А.Антонов кмет на село Върбовка,
Г.Филипов –МКБПМН гр. Павликени, Б.Василева
–началник отдел,М.Петкова –отдел култура,
Ш.
Нуриев –директор на ОУ“Св. св. Кирил и Методий“
с. Батак, Р.Станева –директор на ОУ“ Бачо Киро“ гр.
Бяла Черква, Н.Славчева,Н.Емануилова ,А.Петкова –
учители . Всички официални гости бяха сурвакани за
здраве и берекет. Освен пожеланията за благополучие
и ново начало бе организиран конкурс за най -хубава
рисунка на тема – „ Василица“.Наградите бяха бяха
осигурени от М.Маринов, директор на Детски комплекс
град Павликени. В подготовката и осъществяването на
празника активно участие взеха модераторите Стефан
Стефанов ,Сергей Сашев и Александър Асенов,както
и много доброволци от женски и младежки лидерски
групи към ЦРО град Павликени.
Информация за празника по места вижте тук.
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THE CENTERS FOR COMMUNITY
DEVELOPMENT CELEBRATED
VASSILITSA

F

or the eighth consecutive year Center for Interethnic
Dialogue and Tolerance “Amalipe” celebrated Roma
New Year - one of the largest and most important
holidays of all Roma groups in the country. Community
centers and clubs to Amalipe presented the richness of
Roma culture, the similarities between different ethnic
groups in Bulgaria and why it is necessary to know them to
local and regional institutions .
Wishing health and luck survakarchetata from “St.
Kliment Ohridski “visited the Municipality of Pavlikeni,
Directorate of Social Assistance and Employment Bureau
to infect them with smiles and invite attendees to be better
people, more united and brave in the new year to cope with
the challenges.
The Magic did not pass the village of Varbovka.
A celebration was organized in the mayor’s building,
which was attended by the Mayor of Pavlikeni, Deputy
Mayor Mrs. A.Vacheva, eng.E.Manolov, R.Gavrilova. All
official guests were greeted for health and prosperity. A
competition for drawing on the theme - “Vasilitsa” was also
organized. Awards were provided by M. Marinov, director
of the Children’s Complex in the town of Pavlikeni. In the
preparation and implementation of the celebration actively
participated the moderators Stefan Stefanov, Sergei Sashev
and Alexander Asenov, and many volunteers from women’s
and youth groups to the Center of Pavlikeni.
More information about the celebrations in other
centers for community development see here.

ОБМЕННА ВИЗИТА ПО
EXCHANGE VISITS ON A PROJECT
ПРОЕКТ ЗА ПОВИШАВАНЕ
TO INCREASE THE COMPETENCE
КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА АДВОКАТИ OF LAWYERS IN ROMANIA
В РУМЪНИЯ

В

периода 19-22 януари Център “Амалипе” участва
в партньорска среща по проект “Повишаване на
компетенциите на юристи по основни човешки
права“. Място на срещата бе Букурещ – най-големият
град и основният културен, промишлен и финансов
център на Румъния. Проектът се изпълнява от Ромски
център за социална интервенция и изследвания –
Романи Крис, Румъния в партньорство с ЦМЕДТ
„Амалипе“ и Национален институт за професионално
обучение на адвокати, Румъния. В рамките на проекта
всяка страна - партньор ще обучи по 10 адвокати –
юристи.
Информация и снимки от срещата вижте на:
www.romadevelopment.org

F

rom 19 to 22 of January Center “Amalipe” participated
in the partnership meeting on the project “Advancing
knowledge on fundamental rights for lawyers”. Place
of the meeting was Bucharest - the largest city and the main
cultural, industrial and financial center of Romania. Project
is implemented by the Roma Centre for social intervention
and studies - Romani Criss, Romania in partnership with
CIDT “Amalipe” and the National Institute for vocational
training of lawyers, Romania. The project aims to train 10
lawyers in each of the partner countries.
Information and photos of the meeting see on:
www.romadevelopment.org
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ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА
ПО ПРОЕКТ “WORKING TOGETHER
FOR ROMA INCLUSIVE EDUCATION”
СЕ ПРОВЕДЕ В АТИНА, ГЪРЦИЯ В
ПЕРИОДА 23-24 ЯНУАРИ

FIRST PARTNER MEETING ON
WORKING TOGETHER FOR ROMA
INCLUSIVE EDUCATION PROJECT
WAS HELD IN ATHENS, GREECE

В

T

Детайлна информация за срещата вижте на
www.romaeducation.com

Detailed information about the meeting see on
www.romaeducation.com

проекта „Да работим заедно за приобщаващото
образование”
участват 6 партньори от 3
държави - България, Гърция и Румъния - три
неправителствени организации и три училища. Целта
е да бъдат обменени добри образователни практики,
които са се доказали като успешни в съответната
страна. Всяко от трите училища трябва да приложи
по една (или повече) практики, осъществени вече от
другите партньори при различни социо-културни
условия. Участниците обсъдиха кои са успешните
инструменти и методи, какво е тяхното въздействие
и по какъв начин те ще съдействат за подобряване и
прилагане на натрупания опит.
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he project “Working together for Roma Inclusive
education“ consortium includes 6 partners from 3
countries – Bulgaria, Greece and Romania, three
non-governmental organizations and three schools. The
aim of the project is to provide good educational practices
that have proven to be successful in the partner countries.
Each of the three schools should implement one (or
more) practices conducted already by other partners in a
different socio-cultural context. During the first partners
meeting, participants discussed the successful tools and
methods, their impact, and how they will contribute to the
improvement and implementation of experience gained.

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ НА ИМЕТО
НА УСИН КЕРИМ

SECOND PARTNER MEETING
WITHIN SERCO PROJECT WAS
HELD

РОМСКА АКАДЕМИЯ ЗА КУЛТУРА И
ОБРАЗОВАНИЕ
обявява
Конкурс за поезия на името на
УСИН КЕРИМ

ROMA ACADEMY FOR CULTURE AND
EDUCATION
announces
Poetry contest in the name of
Usin Kerim

РАКО възстановява една традиция, която има
своето неизменно място и роля за развитието на
ромската култура. Резултатите ще бъдат обявени в
Дни-те на ромската култура през септември 2017

RACE restores a tradition that always has its place
and role in the development of Roma culture. Results will
be announced on Days’s of Roma culture in September
2017

Жури ще присъди следните
награди:
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА
ИМЕТО НА
Усин керим
Първа награда
(поезия на ромски език)
Първа награда
(поезия на български език)
Втора награда
(поезия на ромски език)
Втора награда
(поезия на български език)

Участниците в конкурса трябва да изпратят
не по-малко от 3/три свои непубликувани творби на
адрес:
8800 г. Сливен, бул.Цар Освободител 34
- Г, Ромска академия за култура и образование, или
stela_rmo@slivenbg.net, За конкурса за поезия
Краен срок за изпращане на творбите – 10
септември 2017 година

Jury will award the following prizes:
SPECIAL AWARD OF THE NAME OF
Usin Kerim
first prize
(Poetry in Romani)
first prize
(Poetry in Bulgarian)
second prize
(Poetry in Romani)
second prize
(Poetry in Bulgarian)

Contestants must send not less than 3 / three of
their unpublished works at the following address:
8800 Sliven, Tsar Osvoboditel 34
- G for Roma Academy for Culture and Education, or to
e-mail address stela_rmo@slivenbg.net,
for the poetry contest
Deadline for submissions - September 10, 2017

Успех на организаторите и участниците!

Good luck to the organizers and participants!

Повече информация на http://rakobg.com

More information see at http://rakobg.com
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ЦРО СТРАЖИЦА ПРОВЕДЕ
БЕСЕДА НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ
НА РАННИ БРАКОВЕ“

М

CCD STRAZHITSA HELD A
DISCUSSION ON THE TOPIC
“PREVENTION OF EARLY
MARRIAGES”

T

одераторът от Център за развитие на
he moderator of the Center for Community
общността гр. Стражица Ирена Михайлова
Development Strazhitsa Irena Mihaylova organized
проведе беседа на тема „Ранни бракове”.
a discussion on “Early marriages.” The meeting was
Срещата се проведе заедно с младежи и доброволци от held with young people and volunteers from the Roma
ромска общност.
community.
По време на дискусията се постави темата
They talked about the negative consequences of early
за негативните последствия от ранния брак marriage on the development of minors. Adolescent was
върху развитието на непълнолетните деца. На clarified that “early marriage” should be recognized, and
подрастващите бе изяснено, че „ранният брак“ трябва reported as an obstacle to the development of adolescents.
да се осъзнае, да се отчете като пречка навреме преди
развитието на подрастващите.
Доброволците бяха силно мотивирани, че
имат нужния потенциал да разчупят стереотипите
и да поведат общността към промяна. Участниците
споделиха общото мнение, че омските младежи имат
нужда от продължаване на образованието и търсене
на възможности за професионална реализация като
основна алтернатива и път за модернизиране на
общността.
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Volunteers increased their motivation, having
the necessary potential to break stereotypes and lead the
community to change. During the meeting was discussed
that Roma youth need continuing education and seeking
opportunities for professional development as the main
alternative path to modernize community.

ЦЕНТЪР „ АМАЛИПЕ“ КАТО
РЕГИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ
– КООРДИНАТОР КЪМ
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА
ДЕЦАТА ТЪРСИ ОТГОВОРИ НА:
КАКЪВ ЩЕ Е СРЕДНИЯ УСПЕХ
НА ДЪРЖАВАТА В ГРИЖАТА
ДА ДЕЦАТА ЗА ИЗМИНАЛАТА
ГОДИНА?

О

тговор ще даде Бележник 2017, ежегоден доклад
на Национална мрежа за децата.

Как се справя
държавата с поетите
ангажименти
в
областта на грижата за
децата , с акцент върху
„Образованието“
и
каква ще е средната
оценка по отношение
на спазването на
поетите ангажименти,
това
бе
акцента
на
проведените
фокус групи с млади
хора и родители в дните от 19 до 24 януари 2017
г. на територията на Северен централен регион към
Национална мрежа за децата.
Център „Амалипе“ е регионална организация
– координатор към Национална мрежа за децата
от 2015 година и за втора поредна година участва
в консултирането на документа. Консултациите
са във връзка с подготовката на годишния доклад
„Бележник 2017“ – документ на НМД, който дава
оценка как правителството и администрацията се
справят с поетите си ангажименти към децата през
изминалата календарна година.
През изминалата седмица бяха
проведени четири фокус –групи с младежи на възраст от
14 до 18 години, от областите Велико Търново, Русе и
Ловеч и една фокус – група с родители от област Велико
Търново. Консултациите с млади хора се провеждат за
шеста поредна година, а с родители – за първи през
тази 2017 година.

CENTER “AMALIPE” AS A REGIONAL
ORGANIZATION - COORDINATOR
AT THE NATIONAL NETWORK
FOR CHILDREN SEEK ANSWERS
TO: WHAT WILL BE THE AVERAGE
GRADE OF THE STATE CARE TO
CHILDREN FOR THE PAST YEAR?

N

otebook 2017 annual report of the National
Network for Children, will give answer to this
question.
How does
the state mange
to reply to
commitments
in the field
of child care,
focusing
on
“ E d u c a t i o n”
and what will
be the average
score in terms
of compliance
with commitments, was the theme of the focus groups with young
people and parents in the days from 19 to 24 January, 2017
on the territory of North Central Bulgaria.
Center “Amalipe” is a regional organization coordinator at the National Network for Children since
2015 and for the second consecutive year participated in
the preparation of the document. The consultations were
in connection with the preparation of the annual report
“2017 Notebook” - a document of NNC, which evaluates
how the government and the administration deal with the
commitments made to children during the past calendar
year.
Last week were held four focus groups of young
people aged 14 to 18 years, from the regions of Veliko
Tarnovo, Ruse, and Lovech, and one focus group of parents
from Veliko Tarnovo. Consultation with young people are
held for the sixth consecutive year, and that of parents - for
the first time in 2017.
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За
област
Велико
Търново,
Център
„Амалипе“
проведе 2 / две /фокус групи с
представители на Ученически парламенти от региона. С
младите хора бяха обсъдени въпроси от област „
Училищно образование „ в частта на ангажиментите :
„ Подкрепа на достъпа до предучилищно и училищно
образование“ и „Осъществяване на превенция срещу
отпадането в задължителна училищна възраст „. По
време на консултациите младите хора дискутираха
и дадоха мнение по въпроси като: какво според тях
е равен достъп до образование; от какво зависи
едно дете да посещава училище; какво трябва да
направи държавата, за да няма деца, които отпадат
от образователната система; получават ли достатъчно
грижа и подкрепа в училище; имат ли всички деца
достъп до образование; защо част от децата отпадат
от училище или завършват само основно образование;
как да се справим с отпадането на деца от училище
и успяват ли отговорните възрастни и институциите
да му помогнат да се върне обратно в системата на
образование. Интересното по време на дискусиите
бе, че младите хора поставиха на първо място от
кого зависи децата да не отпадат от училище, своите
родители. Едва след тях поставиха като отговорни
– училището, педагозите, правителството. Според
младите хора са необходими по-строги санкции за
родители, които не посещават родителски срещи и
не проявяват заинтересованост към образованието
на децата си. Препоръката на младите хора от област
Велико Търново към отговорните институции е –
образованието да дава повече житейски и социални
умения, повече да се набляга на професионалното и
кариерно развитие на младежите.

По въпроси от област „Училищно образование
„ дискутира и фокус – групата с родители на деца от
начален етап на обучение в ОУ „ Паисий Хилендарски
„ гр. Горна Оряховица. Според родителите , за да
се преодолее риска от отпадане от училище, важно
място имат фактори като: осигуряване на безплатен
транспорт до училище и обратно; архитектурната
среда да е достатъчно достъпна и за деца с увреждания;
педагогическият персонал да е квалифициран;
да се оказва педагогическа подкрепа на деца със
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For Veliko Tarnovo Center “Amalipe” held 2 / two /
focus groups with representatives of the Student parliaments
in the region. Young people discussed issues, such as “School
education” in the part of commitments: “Support access to
pre-school and school education” and “Making prevention
of dropping out in compulsory school age.” During the
consultations the young people discussed and advised on
issues such as: what equal access to education means; what
determines a child to attend school; what should the state
do to prevent children dropout of the education system;
receive enough care and support in school; whether all
children had access to education; why some of the children
drop out of school or completed only primary education;
how to deal with dropouts and could responsible adults
and institutions help them get back in school. Young people
raised in the first place parents as being responsible their
children drop out of school. On the second place they put
school teachers and government. According to them more
penalties for parents who do not attend parent meetings and
show no interest in their children’s education were needed.
Recommendation of young people from Veliko Tarnovo to
the responsible institutions was education to give more life
and social skills, and to put more emphasis on vocational
and career development of young people.
The focus - group of parents of children in primary
stage of education in school P.Hilendarski, Gorna
Oryahovitsa also dicussed educational matters. According
to the parents, important factors to overcome the risk of
dropping out of school were providing free transport
to and from school; facilities to be easily accessible for
children with disabilities; qualified pedagogical staff; to
provide educational support for children with difficulties
in learning process and more individual work; children
of whom the Bulgarian language is not native to arrange
extra hours; more extra-curricular activities related to the

затруднения в усвояване на учебния материал и повече
индивидуална работа; за децата на които българският
език не е майчин, да се организират допълнително
часове; повече извънкласни дейности, свързани с
развитие на творчеството.
Освен в област Велико Търново, фокус групи
с младежи по консултиране на Бележник 2017 се
проведоха и в гр. Русе и гр. Ловеч. В гр. Ловеч, фокус
групата се модерира от представители на Дружество
„Знание“ А в гр. Русе организатор и модератор
на срещите бе Сдружение“ Българо Румънски
Трансграничен Институт по Медиация“. 		
Организациите са част от членовете на Северен
централен регион към Национална мрежа за децата.
По време на срещите бяха обсъдени социалните
услуги за деца и младежи и как държавата осигурява
необходимата грижа на децата в тях.
Консултации по Бележник 2017 се провеждат
на територията на цялата страна до края на
месец януари. В консултациите ще се включат и
представители на социалните и образователните
институции. Резултатите от всички обсъждания ще
бъдат обработени и обобщени до края на месец март
2017г. През април 2017 година предстои официалното
представяне на Доклад: Бележник 2017 на национално
и областно ниво. Тогава ще бъде представена и средната
оценка на държавата по изпълнението на поетите от
нейна страна ангажименти в грижата за децата.
Център „Амалипе” благодари на всички родители
и ученици за активното им участие! Благодарим на
организациите, които поеха отговорността да проведат
тези обсъждания! Благодарим и
на ръководството на училищата,
които ни подкрепиха и осигуриха
пространство в провеждането на

development of creativity.

Except in Veliko Tarnovo, focus groups with young
people were held in the towns of Rousse and Lovech. In
Lovech focus group was moderated by representatives
of the Association “Knowledge”, and in the town of
Rousse organizer and moderator of the meeting was
the Association “Bulgarian Romanian Transboundary
Institute of Mediation”. Those organizations are members
of the North Central Region for the National Network
for Children. During the meetings were discussed social
services for children and young people and how the state
provides necessary care to children in those facilities.
Consultations on Notebook 2017 will be held
throughout the country by the end of January. Consultations
will include representatives of the social and educational
institutions. The results of all discussions will be processed
and summarized by the end of March 2017. In April 2017
will be the formal presentation of the Report: Notebook 2017
at national and regional level. Then will be presented the
average score of the State in fulfillment of its commitments
given in child care.
Center “Amalipe” is grateful to all the parents and
students for their active participation and thanks to the
organizations that took responsibility to conduct those
discussions! We thank the management of the schools that
supported us and provided the necessary space to conduct
the consultations.
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ДА ДАРИШ УСМИВКА НА
ДЕЦАТА!

Ц

ентър „Амалипе“ дари учебни пособия на
16 детски градини на територията на област
Велико Търново. Над 300 деца на възраст от 5
и 6 години ще могат да рисуват и апликират. Дарението
достигна до детските заведения в общини: Павликени,
Златарица, Стражица, Лясковец, Горна Оряховица и
Полски Тръмбеш.
Дарението се състоеше от:
книжки за оцветяване, боички,
флумастри, моливи, скицници,
лепило, пластелин и гланцови
блокчета - пособия, които са
необходими в ежедневната работа
с децата от детските заведения.
Център „Амалипе“ работи
в областта на ранното детско
образование за 3-та поредна
година и вече има изградени
добри партньорски отношения и с
педагогическия персонал на ДГ и с
представителите на Регионално
Управление на Образованието в
гр. Велико Търново. От работата
ни на терен в детските градини,
излезе на преден план недостигът на учебни помагала.
Особено сериозен е проблема в малките населени
места и малките общини. За разлика от училищата,
много малка част от детските градини са на делегиран
бюджет и средствата по бюджета се изразходват найвече за заплати и ремонт на материалната база, която
на места е доста стара. В работата си с ДГ,персоналът
често споделяше с представителите на Център
„Амалипе „ , че от родителите се събират допълнително
средства за закупуване на учебни помагала и пособия.
Учебните помагала за 5-6 годишните деца, които са на
задължителна предучилищна подготовка са безплатни
за родителите, но не и учебните пособия за работа по
помагалата.
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GIVE A SMILE TO CHILDREN!

C

enter “Amalipe” donated textbooks to 16
kindergartens in the region of Veliko Tarnovo. Over
300 children aged 5 and 6 years will be able to paint
and design. The donation came to childcare facilities in
municipalities: Pavlikeni, Zlataritsa, Strazhitsa, Lyaskovets,
Gorna Oryahovitsa and Polski Trambesh.

It consisted of coloring books, paints, pens, pencils,
sketchbooks, glue, plasticine and glossy blocks - supplies
that are needed in everyday work with children in childcare
facilities.
Center “Amalipe” works in the field of early
childhood education for the third consecutive year and
already has established good partnerships with teaching
staff of kindergardens and representatives of the Regional
Department of Education
in the town of Veliko Tarnovo. The lack of textbooks
is significant in kindergartens, especially in the small
settlements. Unlike schools, very few of kindergartens
have delegated budget and funds in their budgets are spent
mostly on salaries and repair of equipment, which is quite
old and ruined in some places. The staff often shared with
representatives of Center “Amalipe” that parents provide
additional funds for the purchase of textbooks and supplies.
Textbooks for 5-6 year olds that are compulsory pre-school
education are free for parents, but the additional school
supplies are not.

Радваме се , че отново успяхме да зарадваме и
децата и техните учители! Ранното детско образование
е част от общата глобална мисия „Образование“ на
Център „Амалипе“.

We are glad make children and their teachers happy
once more! Early childhood education is part of the overall
global mission “Education” of Center “Amalipe”.

Дарението е осигурено в рамките на проект „Готови
за училище“, с финансовата подкрепа на Фондация
„Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) и Фондация
„Америка за България“. Брагодарим и на фирма
„Еxspirian“ , която осигури качествени учебни
пособия.

The donation is provided within the project
“Ready for School” with the financial support of the
Foundation “Trust for social achievement” (TSA) and
the “America for Bulgaria” Foundation. We would also
like to thank to the company “Exspirian” that provide
quality educational materials.
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