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ОТ ДНЕС Е В
СИЛА ЗАКОНА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
И УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ:
КАКВО СЛЕДВА ЗА
ОБРАЗОВАНИЕТО В
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ
МЕСТА И ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНТЕГРАЦИЯ

О

т 1 август 2016 г. е в сила
Закона за предучилищното
и училищното образование,
одобрен от Народното събрание на
30 септември 2015 г. Старият Закон за
народната просвета и Правилникът
за прилагането му(известен с
абривиетурата си ППЗНП) вече са в
историята. Очакван 10 години (след
приемането
на
Националната
програма
за
развитие
на
училищното образование през
юни 2006 г.) и изработван през 5
от тях, Законът за предучилищното
и
училищното
образование
има амбицията да реформира
из основи затъналото в дълбока
криза българско образование.
Какъв ще бъде неговият ефект
върху образованието в селските
райони и върху образователната
интеграция на децата и учениците
от
етническите
малцинства:
два от сегментите, които често
остават неоценени като потенциал
за развитие на българското
образование, но които всъщност
са ключови за усилията училището
да се превърне във водещ фактор
за успеха на всеки гражданин и на
обществото?
...
Анализът по-долу е опит да
се даде отговор на тези въпроси,
които смятам за едни от най-

същностните. Те не получиха
достатъчно
ясен
отговор
и
обществено внимание по време на
дискусиите около приемането на
закона. Общественото внимание
при дебатите около проектозакона бе концентрирано върху
относително маловажни текстове:
напр. да могат или не частните
училища да получават финансиране
по единни разходни стандарти,
подобно на останалите училища, а
посочените по-горе теми останаха
не-доизговорени. Нещо повече –
законът съдържа противоречиви
тенденции и множество неизвестни
именно по тези теми, затова
е особено важно те да бъдат
ясно очертани. Анализът не е
безпристрастен:
организацията,
която
представлявам
работи
активно
за
образователната
интеграция на ромската общност,
при това – в мрежа със 190 училища,
голяма част от които са в селските
райони. Още повече, участвахме
активно
в
дебатите
около
изработването на закона. Освен
това – едва ли е възможно човек да
бъде „безпристрастен”, когато става
дума за образованието...
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА
ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО В
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Използвам
концепта
„малки населени места” за селата
и градчетата, в които има едно
училище или няма функциониращо
училище. Новият закон поставя
сериозни предизвикателства пред
образованието в малките населени
места, като в същото време предлага
определени
„компенсаторни
механизми” и дори (макар и в помалка степен) възможности за
развитие.
Най-сериозното предизвикателство, което е и една от найважните промени, въведени чрез
закона е новата образователна
структура. Съгласно нея 8-ми
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клас ще премине от основната в
средната степен на образование,
като основното образование ще е
на два етапа - начален (I-IV клас)
и прогимназиален (V-VII клас).
Средното образование също ще е на
два етапа - VIII-X, и ХI-XII ти клас.
Посочената промяна ще превърне
България в първата страна в ЕС, в
която основно образование може
да се завърши още в седми клас: в
повечето европейски държави това
става след завършен девети клас.
По същество тази промяна
прави с една година по-ранно
първото
легално
напускане
на
образователната
система.
Понастоящем около 10 процента
от
завършващите
основно
образование
не
продължават
в гимназия или СОУ. С новия
закон те ще останат в училище
една година по-малко. Промяната
също така ще доведе и до промени
на училищната мрежа. Вероятно
част от по-малобройните основни
училища ще бъдат закрити
поради „отпадането” на осми
клас. В останалите ще бъде потрудно формирането на учителски
норматив в прогимназиален етап.
Това ще доведе до необходимостта
един учител да преподава два и
повече предмета, което в много от
случаите ще воши допълнително
качеството на образование и ще
доведе до отлив на ученици и
преждевременно закриване на
училището. Все още е твърде рано
да се каже за колко от основните
училища това предизвикателство
ще се окаже непреодолимо, но
е много вероятно да има втора
вълна от масови закривания на
селски училища, предизвикани
от промяна в устройството на
образованието (първата такава
вълна бе през 2008 и 2009 г., когато
въвеждането
на
делегираните
бюджети и единните разходни
стандарти затвори 450 училища).
Допълнителни трудности пред
основните училища ще бъдат

THE NEW ACT FOR
PRE-SCHOOL AND
SCHOOL EDUCATION
ENTERED INTO
FORCE TODAY:
WHAT COMES NEXT
FOR EDUCATION IN
SMALL SETTLEMENTS
AND EDUCATIONAL
INTEGRATION

F

rom August 1, 2016 the new Act
for pre-school and school education, approved by the Parliament on September 30, 2015 has entered into force. The previous national
education act and the regulations for
its application (known by its abbreviation IRNEA) are already history. Expected more than 10 years (since the
adoption of the national programme
for development of school education
in June 2006) and developed during
5 of them, the Act for pre-school and
school education has the ambition to
reform fundamentally the Bulgarian
education, that have been in deep crisis. What will be its effect on rural education and the educational integration
of children and students from ethnic
minorities: two of the segments that
often go unappreciated as potential for
the development of Bulgarian education, but which in fact are key to make
the school a leading factor in the success of every citizen and society?

response and public attention during
the discussions about the adoption of
the Act. Public attention in the debate
about the draft act was concentrated
on relatively minor texts: eg. whether private schools will or will not receive funding under uniform expenditure standards, like other schools,
and the aforementioned topics were
not discussed in depth. Moreover - the
Act contains contradictory tendencies and many unknowns precisely on
these issues, so it is very important to
identify them clearly. The analysis is
not objective: the organization I represent, has been actively working for the
educational integration of the Roma
community in a network with 190
schools, most of which are in rural areas. Moreover, we participated actively
in the debates on the developing of the
act. Nevertheless - it is hardly possible
for a person to be “objective” when it
comes to education ...
THE CHALLENGES FACING
EDUCATION IN SMALL SETTLEMENTS

I use the concept “small settlements” for the villages and towns
where there is one school or no functioning school. The new act sets serious challenges for education in small
settlements and at the same time offering certain “compensatory mechanisms” and even (although to a less extent) opportunities for development.
The most serious challenge which is
one of the most important changes introduced by the Act is the new educational structure. According to it eighth
...
grade will move from primary to secThe analysis below is an attempt ondary level of education, primary edto answer these questions, which I ucation will be in two stages - initial (Ithink are some of the most essential IV grade) and pre-secondary (V-VII
ones. They did not receive enough

class). Secondary education will also
be in two stages - VIII-X, and XI-XII
grade. That change will make Bulgaria
the first EU country in which primary
education can be completed in seventh
grade, in most European countries this
happens after completed ninth grade.
In essence, this change reduces with
one year the first legal leaving the education system. Currently, around 10%
of primary education graduates do not
continue in secondary or high school.
The new act allows them to stay in
school one year less. The change will
also lead to changes in the school network. Probably some of the smaller
primary schools will be closed due
to the “dropping” of eighth grade. In
others it will be hard to form a full
horarium of classes for the teachers in
pre-secondary school level. This will
lead to the need for a teacher to teach
two or more subjects, which in many
cases will further worse the quality of
education and will lead to an outflow
of students and to eventually closure
of the school. It is still too early to say
how many primary schools will suffer
from this challenge, but it is very likely
to have a second wave of mass closures
of rural schools, caused by the change
in the structure of education (the first
such wave was in 2008 and 2009, when
the introduction of delegated budgets and unified standards closed 450
schools).
Primary schools will face additional difficulties with the early intake
of fifth grade in high schools, as well
as the possibility of home-schooling.
They would “pull out” the most motivated students yet in pre-secondary
school stage, which will further worsen the quality of education in primary schools. After all, early intake remained only for mathematical schools
(despite the pressure to be allowed in
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поставени и чрез ранния прием
от пети клас в гимназиите,
както и чрез възможността за
домашно образование. Те биха
„изтеглили”
най-мотивираните
ученици още в прогимназиален
етап. , което допълнително ще
влоши качеството на образование
в основните училища. В крайна
сметка, ранният прием остана
единствено за математическите
гимназии (въпреки натиска да бъде
позволен и в езиковите гимназии),
а домашното образование – за
децата със здравословни проблеми
и с определени дарби.
...
В същото време, законът
предвижда и „защитни” механизми,
чрез които от части ще бъдат
компенсирани загубите, които
ще нанесе преместването на осми
клас в средните училища. Като
такива могат да бъдат определени
възможността
за
целодневна
организация на учебния процес
до седми клас, въвеждането на
училищен психолог във всяко
училище, регламентирането на
добавка
за
условно-присъщи
разходи за всяко училище и др.
Допълнителна финансова подкрепа
ще получат защитените училища, в
които държавата ще до-финансира
маломерните паралелки – промяна,
прокарана на второ четене чрез
чл. 282, ал. 5, която в някои случаи
ще удвои бюджета им. Подобна
възможност е отворена и за другите
училища с маломерни паралелки
чрез чл. 294, но как точно ще се
осъществи ще стане ясно чрез
нормативен акт на Министерски
съвет.
ЗПУО предвижда – това
е едно от нововъведенията,
които си струва да бъдат широко
акламирани и подкрепени – важна
възможност не само за запазването,
но и за развитието на училищната
мрежа и образованието в малките
населени места: създаването на
т.нар. „обединени училища”, в

които ще се обучават ученици от
първи до десети клас (чл. 38, ал.
1, т.4 от закона). В тях ще може да
се придобива и първа степен на
професионална
квалификация.
Т.е. селските училища може и
да не загубят осми клас, а да
„добият” девети и десети. Нещо
повече: те могат да се превърнат
в
истински
образователни
центрове, които да предоставят
широк спектър от възможности
за
учениците:
професионална
квалификация,
стажуване,
мотивация за продължаване във
втори гимназиален етап и др. По
този начин модерните обединени
училища ще бъдат мотор за
развитието на образованието в
селските райони като ще повишат
качеството на образование в
национален мащаб.
Тази възможност е все още
твърде неясна и ще изисква сериозни
творчески усилия от страна на
учители, директори и общински
ръководства. Ще изисква и сериозна
подкрепа от МОН. Законодателите
не довършиха до край тази стъпка
и не решиха основните училища,
които са единствени за дадено
населено място да се трансформират
автоматично в обединени: това
ще се случи след становище на
Регионалното
управление
по
образованието и решение на
общинския съвет (съгл. Чл. 8, ал. 4
от Преходните и заключителните
разпоредби). Времето това да се
случи е 31 май 2017 г. (съгл. Чл. 8, ал.
3 от Преходните и заключителните
разпоредби).
Така
новата
учебна
2016/17 г. ще се окаже ключова за
образованието в малките населени
места. Тя ще бъде последната,
през която основните училища
ще обучават ученици в осми клас:
това е предвидено в чл. 24, ал. 3
на Преходните и Заключителните
разпоредби
от
Закона
за
предучилищното и училищното
образование. Алтернативите пред
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основните училища са да загубят
осми клас (с всички негативни
последици – както за училището,
така и за учениците)или да се
трансформират
в
обединени,
т.е. да започнат да обучават
и в първи гимназиален етап.
Т.е. алтернативата е да тръгнат
по пътя на своето мъчително
развитие (включващ и това да
убедят общинските съветници
и РУО)или да се изправят пред
жестока битка за съществуване.
Повече за стъпките за превръщане
на основното училище в обединено,
вижте нa http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2680&lang=1
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНТЕГРАЦИЯ
Едва ли понастоящем някой
може да каже какъв е процентът
на учениците от етническите
малцинства.
В
публичното
пространство се изказват догадки
от една четвърт до над 40 %. При
всички положения е ясно, че
става дума за голям процент и
че интеграцията не може да бъде
едностранна: въвеждането на форми
на интеркултурно образование,
създаването
на
благоприятна
мултикултурна училищна среда и
съвместното обучение на деца и
ученици от различни етноси в една
и съща класна стая е неотменна
част от модернизацията на
предучилищното и училищното
образование.
За първи път Законът
предвижда текстове, които ще
подпомогнат
политиките
за
образователна
интеграция
на
децата и учениците от етническите
малцинства. Така например:
- въвежда се стандарт за
интеркултурно
образование:
макар и „вкаран в калъп” като
„гражданско, здравно, екологично
и интеркултурно образование” (чл.
22, ал. 2, т. 8);

the language high schools as well), 1, item 4 of the Act). They will give the
and homeschooling - for children with chance to students to acquire the first
health problems and certain gifts.
degree of professional qualification.
i.e. rural schools may not lose eighth
grade, but to obtain ninth and tenth
grades. Moreover, they can become a
real educational centers that provide
a wide range of opportunities for students: professional qualifications, apprenticeships, motivation to continue
in the second high school and others.
Thus modern schools will be the engine for the development of education
...
in rural areas and thus will improve
At the same time, the act pro- the quality of education nationwide.
vides “protection” mechanisms which This option is still too vague and will
will compensate losses, caused by require serious creative effort by teachmoving of the eighth grade in second- ers, principals and local institutions. It
ary schools. As such can be defined will also require strong support from
the opportunity for day organiza- the Ministry of Education. Lawmakers
tion of educational process until the did not finish this step and did not deseventh grade, the introduction of a cide to transform automatically primaschool psychologist in every school, ry schools, which are single for a localregulating the addition of conditional ity, into unified ones. That can happen
costs for each school, etc. Addition- after the opinion of the regional instial financial support will be given to tution on education and a decision of
protected schools, in which the state the Municipal Council (acc. Art. 8 par.
will co-finance small classes - change 4 of the Transitional and Final Provipassed on second reading by art. 282, sions). The time for this to happen is
para. 5, which in some cases will dou- May 31, 2017 (acc. Art. 8 para. 3 of the
ble their budget. Such a possibility is Transitional and Final Provisions).
open to other schools with small classes according to art. 294 but how exactly will it be accomplished will be seen
through the enactment of the Council
of Ministers.
So the new school 2016/17 year
will be crucial for education in small
The Act provides - this is one towns. It will be the last year of priof the innovations that is worth being mary school, that will train students
widely acclaimed and supported - an in the eighth grade, this is provided
important opportunity not only to in Art. 24, para. 3 of the transitional
preserve but also to the develop the and final provisions of the Act on preschool network and education in small school and school education. Altertowns: the creation of so-called. “Uni- natives to primary schools are losing
fied Schools”, which will teach students their eighth grade (with all the negafrom first to tenth grade (art. 38, para. tive consequences - both for the school

and for students) or be transformed
into unified, ie begin to train students
in the first high school. I.e. the alternative is to go the way of its painfully
development (including the process
of convincing councilors and RIE) or
face a fierce struggle for existence.
More about the steps to convert
the primary school in unified refer to http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2680&lang=1

PROSPECTS FOR
EDUCATIONAL
INTEGRATION
Hardly anyone can say what is
the percentage of students from ethnic
minorities. In the public space there
is guessing from one quarter to over
40%. In any case, it is clear that it is a
great rate and that integration cannot
be onesided: the introduction of forms
of intercultural education, the creation
of favorable multicultural school environment and joint training of children and pupils from different ethnic
groups in the same classroom is an
integral part of the modernization of
pre-school and school education.

For the first time the Act provides texts that will support policies
for educational integration of children
and students from ethnic minorities.
For example:
- Introducing the standard for
intercultural education: though very
common as “civic, health, environmental and intercultural education”
(Art. 22, para. 2 pt. 8);
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- предоставя се възможност
интеркултурно образование да се изучава
не само като факултативни часове, но
и като предмети от задължителната и
избираемата подготовка: нещо, което ще
направи училището по-близко до всички
деца (чл. 76, ал. 5). Същото е предвидено
и за предмета Майчин език (чл. 76, ал. 5),
като държавата създава допълнителни
условия за изучаването му (чл. 16);
- изисква се от всички училища да
изработят свои програми за намаляване
на ранното напускане на училище и за
интеграция на ученици от уязвимите
групи: чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9;
- изключително важно е, че законът
забранява обособяването на паралелки
с ученици от един етнос в училищата,
в които се обучават деца от различни
етноси: чл. 99, ал. 4 и 6. Подобна забрана
съществува и за обособяването на групи
с деца от един етнос в мултиетническите
детски градини: чл. 62, ал. 4. Така широко
срещаната практика за формирането на
сегрегирани паралелки и групи от 1 август
е нарушаване на закона, а директорите,
които са я допуснали,могат да бъдат
осъдени за това.
...
Последното
остана
„решение
на
половина”, като народните представители
не намериха кураж да забранят
обособяването на сегрегирани училища
в градовете с мултиетническо население.
Цялата тази проблематика ще бъде
допълнително разработена чрез стандарта
за интеркултурно образование. Очаква се
той да бъде публикуван през септември.

- Provides an opportunity intercultural
education to be taught not only as optional classes, but also as subjects of mandatory and optional training, something that will make the school
closer to all children (art. 76, para. 5). The same
is also provided for the subject Native language
(art. 76, para. 5), but the state creates additional
conditions for its studying (art. 16);

Автор: Деян Колев, председател на
Център “Амалипе”

Author: Deyan Kolev, chairman of Center
“Amalipe”

- Requires all schools to develop their own
programs to reduce early school leaving and integration of students from vulnerable groups: art.
263, para. 1, p. 8 and 9;
- It is essential that the Act prohibits the
formation of classes with students from one ethnic group in schools, which educate children
from different ethnic groups: art. 99, para. 4 and
6. A similar prohibition exists for the formation
of groups of children from one ethnic group in
multi-ethnic kindergartens: Art. 62, para. 4. Thus
the widely spread common practice for the formation of segregated classes and groups is breaking the law since 1 August, and principlas, who
have committed it can be sentenced for that.
...
The latter was “a decision in half ”, for MPs did
not find the courage to prohibit the establishment
of segregated schools in cities with multi-ethnic
populations. All these issues will be further developed through a standard for intercultural education, expected to be published in September.

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА
КАМПАНИЯТА ЗАЕДНО СМЕ ПОДОБРИ...

В

публикувания на 27 юни 2016 г. доклад „Оценка
за изпълнението на Рамката на ЕС за интеграция
на ромите и на Препоръките на Европейския
съвет за ефективни мерки за интеграция на ромите от
държавите-членки”Европейската комисия представя
като успешен подход за борба с анти-ромските
стереотипии кампанията „Заедно сме по-добри...”,
организирана от Център „Амалипе” и десетки училища
и общностни групи под патронажа на Вицепрезидента
Попова.
...
Докладът посочва: „Кампанията „Заедно сме подобри“ през 2015 г. е инициирана от център „Амалипе“
и включва училища, общностни центрове и младежки
групи като мирен отговор на нарастващата антиромска
реторика и протести в България. Кампанията целеше да
включи както роми така и не роми в съвместни дейности
в подкрепа на местните училища, за предотвратяване
на
етническото
напрежение, укрепване на диалога
и насърчаване толерантността
и
солидарността,
с
цел да се избегнат
бъдещи конфликти.
Кампанията включваше
над
80
публични събития
в повече от 40
общини и събра
около 3600 души.
Тя бе подкрепена
от национални и
международни политически фигури и дипломати.
Кампанията ме подкрепена и от много етнически
българи, учители, директори, артисти и много
други, които публично се изказаха за насърчаване
толерантността и солидарността между етническите
групи.” (с. 24; докладът е наличен нa http://ec.europa.
eu/justice/discrimination/files/roma-report-2016_en.pdf
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EUROPEAN RECOGNITION ON
THE TOGETHER WE ARE BETTER
CAMPAIGN

I

n the report “Evaluation of the implementation of the
EU framework for Roma integration and recommendations of the European Council on effective measures
for Roma integration of Member States”, published on
27th June, the European Commission presents as a successful approach to combating anti- Roma stereotypes the
campaign “Together we are better ...” organized by Center
“Amalipe” and dozens of schools and community groups
under the patronage of Vice President Popova.
...

The report states: “The campaign “Together we are
better” in 2015 was initiated by the Centre “Amalipe” and
include schools, community centers and youth groups as a
peaceful response to the growing anti-Roma rhetoric and
protests in Bulgaria. The campaign aimed to include both
Roma and non-Roma in joint activities in support of local
schools to prevent ethnic tensions, strengthening dialogue
and promoting tolerance and solidarity, in order to avoid
future
conflicts.
The campaign included over 80 public events in more
than 40 municipalities and gathered
about 3600 people.
It was supported by
the national and international political
figures and diplomats.

The campaign was supported by many ethnic Bulgarians,
teachers, directors, artists and many others who publicly
spoke out to promote tolerance and solidarity among ethnic groups.
“(P. 24; the report is available on http://ec.europa.eu/
justice/discrimination/files/roma-report-2016_en.pdf
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Кампанията „Заедно сме по-добри“ е една
от общо 65 успешни практики от всички държавичленки на ЕС, представени в доклада. Десет от тези
практики идват от България, като Център Амалипе
участва в още две от тях – програмата за подкрепа
на роми, обучаващи се в медицински университети и
международния проект „Ранните бракове – култура
или злоупореба”
...
Кампанията „Заедно сме по-добри“ бе
инициирана в началото на юли 2015 г. в отговор на
конфликтите в Гърмен и Орландовци и растящото
етническо напрежение. Още през юли, както и през
следващите месеци, десетки училища организираха
доброволчески акции, които събраха заедно
българи и роми, обикновени граждани, политици и
общественици. Така показаха, че нещата, които ни
обединяват са много, а училището е ключов фактор за
диалога и толерантността – на местно и национално
ниво.
...
Кампанията бе подкрепена от Вицепрезидента
Маргарита Попова. В нея се включиха също така
посланиците на Южна Африка, Холандия, Норвегия,
Великобритания, Полша, Германия, Белгия, известни
журналисти (като Бойко Василев и други), десетки
местни общественици.
Повече информация за кампанията вижте нa
http://www.amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2291&lang=1

Благодарим
Ви,
приятели!!!
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The campaign “Together we are better” is one of
the 65 successful practices by all Member States, presented in the report. Ten of these practices come from Bulgaria, as Amalipe participate in two of them - the program to
support Roma studying in medical universities and international project “Early marriages - culture or abuse”
....

The campaign “Together we are better” was initiated in early July 2015 in response to conflicts in Garmen
and Orlandovtsi and rising ethnic tensions. In July, and
in the coming months, dozens of schools have organized
volunteer actions that brought together Bulgarians and
Roma, ordinary citizens, politicians and public figures.
Thus they showed that the things that unite us are many,
and the school is a key factor for dialogue and tolerance at local and national level.
...

The campaign was supported by Vice President
Margarita Popova. The ambassadors of South Africa, the
Netherlands, Norway, Britain, Poland, Germany, Belgium,
renowned journalists (such Boyko Vassilev and others),
dozens of local public figures also participated in it.
More informationa about the campaign can be seen at:
http://www.amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2291&lang=1

Thank you, friends !!!

ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ:
ВЪПРЕКИ ЗНАЧИТЕЛНИЯ
НАПРЕДЪК, ВСЕ ОЩЕ ИМА
ПРЕПЯТСТВИЯ И ДИЛЕМИ,
СЪОБЩАВА ЕВРОПЕЙСКАТА
СМЕТНА ПАЛАТА

Н

а 28 юни европейската сметна палата
публикува доклад за състоянието на
политиката за интеграция на ромите в 5
страни със значителен дял на ромското население.
Една от тях е България. Център Амалипе бе посетен
по време на визитата, както и някои от училищата, с
които работим. Поздравяваме европейската сметна
палата за доклада и призоваваме правителството
на България да предприеме спешни действия за
приемане и прилагане на препоръките, описани в него!
Ето и документа в резюме:
Политическите инициативи на ЕС и проектите,
финансирани от ЕС за насърчаване на интеграцията
на ромите са постигнали значителен напредък, но
все още съществуват пречки и дилеми, които пречат
на постигането на възможно най-голямо влияние, е
описано в нов доклад на Европейската сметна палата.
По-специално, казват одиторите, напредъкът бе
възпрепятстван от липсата на подходящи данни,
включително данни за етническа принадлежност.
...
Одиторите оценяват дали политическите
инициативи на ЕС и финансовата подкрепа са
допринесли ефективно за интеграцията на ромите през
последното десетилетие. Те посетиха четири държавичленки: България, Испания, Унгария и Румъния.
“Както стоят нещата, ние наистина не знаем колко
добре се интегрират ромите, защото нямаме солидни
данни; дори не знаем колко роми живеят там. Разбира
се, етническата принадлежност е чувствителен въпрос;
но ако този проблем не бъде решен, изработването на
политики скоро ще бъде възпрепятствано по целия път
до 2020 г.,” каза г-н Хенри Гретхен, член на Европейската
сметна палата, отговарящ за доклада.
Одиторите са установили, че Комисията е
постигнала значителен напредък в определянето на
политически инициативи на ЕС за насърчаване на
интеграцията на ромите и че всички държави-членки
са разработили Национална стратегия за интегриране

ROMA INTEGRATION: SIGNIFICANT
PROGRESS, BUT OBSTACLES AND
DILEMMAS REMAIN, REPORTS THE
EUROPEAN COURTS OF AUDITORS

O

n June 28 the European Courts of Auditors published
report about the state of Roma integration policy
in 5 countries with significant share of Roma
population. One of them is Bulgaria. Center Amalipe
was visited during the field mission as well as some of
the schools we work with. We congratulate the European
Courts of Auditorsfor the report and call upon the national
government of Bulgaria to undertake urgent actions for
answering and applying the recommendationsfrom the
report!
Below is summury of the document:
EU policy initiatives and EU-funded projects to promote
Roma integration have made significant progress, but
there are still obstacles and dilemmas which prevent
the money from having the greatest possible impact,
according to a new report from the European Court of
Auditors. In particular, say the auditors, progress has
been hampered by a lack of suitable data, including data
on ethnicity.
....
The auditors assessed whether EU policy initiatives
and financial support had contributed effectively to Roma
integration during the last decade. They visited four
Member States: Bulgaria, Spain, Hungary and Romania.
“As things stand, we don’t really know how well
Roma are being integrated because we don’t have robust
data; we don’t even know how many Roma there are. Of
course, ethnicity is a sensitive issue; but unless this problem
is resolved, policy-making will soon be hampered all the
way to 2020,” said Mr Henri Grethen, the Member of the
European Court of Auditors responsible for the report.
The auditors found that the Commission had made
significant progress in setting out EU policy initiatives
promoting Roma integration and that all Member States had
developed a National Roma Integration Strategy by 2012.
But this came too late to have an impact on programmes
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на ромите до 2012 г. Но това дойде твърде късно, за да
окаже въздействие върху програмите и проектите за
2007- 2013 г., и редица недостатъци останаха. Първо,
стратегиите не показват какво ниво и размер на
финансиране е необходимо; второ, не бе обърнато
достатъчно внимание на анти-дискриминацията и
по-специално на антициганските нагласи; трето, не бе
взето предвид необходимостта от по-активно участие
на представители на ромите; и накрая, националните
контактни точки за роми, създадени, за да координират
разработването и прилагането на националните
стратегии бяха подкопавани от несъответствие на
ресурси и отговорности.
...
За периода 2014 - 2020 г., одиторите отбелязват
редица подобрения: включването на ромите е изрично
посочено в регламента на европейските структурни
и инвестиционни фондове и бе въведен специален
приоритет на финансиране, за да се справи с него.
Държавите-членки с конкретни препоръки, издадени
в рамките на Европейския семестър, свързани с
интеграцията на ромите са длъжни да отделят средства
от ЕС, за да го насърчават. Въпреки това, одиторите
посочват, че са необходими допълнителни усилия от
страна на Комисията и на държавата-членка, за да се
увери, че тези промени ще доведат до финансирането на
проекти, които да допринесът повече за включването
на ромите.
Повечето от проверените проекти са постигнали
своите цели, въпреки че те не са конкретно свързани
с ромите. Проектите, избрани и изпълнявани в
съответствие с критериите за добри практики, приети
от Съвета, бяха възприети за по - ефективни.
Одиторите направиха редица препоръки към
държавите-членки и Европейската комисия.

and projects for 2007-2013, and a number of shortcomings
remained. First, the strategies did not indicate what level
of funding was needed or the amount of money available;
second, anti-discrimination, in particular anti-gypsyism,
was not given enough attention; third, the need for active
participation by representatives of the Roma was not
always taken into account; and finally, the National Roma
Contact Points set up to coordinate the development and
implementation of the national strategies had sometimes
been undermined by a mismatch of resources and
responsibilities.

ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ СЛЕДВА ДА
ПРЕДПРИЕМАТ СЛЕДНИТЕ СТЪПКИ:
• При преразглеждане на националните стратегии
за интегриране на ромите, те трябва:
да посочат размера на финансирането,
необходимо за интеграционните мерки, предложени в
съответните си стратегии;
да включва показатели и цели, които се занимават
с анти-дискриминация или, по-точно, антицигански
нагласи;
да гарантира, че представители на ромите

THE MEMBER STATES SHOULD TAKE THE
FOLLOWING STEPS:
• When revising their National Roma Integration
Strategies, they should:
specify the level of funding needed for Roma
integration measures proposed in their respective strategies;
include indicators and targets which deal with antidiscrimination or, more specifically, anti-gypsyism;
ensure that Roma representatives are consulted and
included in planning integration measures; and
define in the role played by National Roma Contact
Points in more detail.
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...

For 2014 to 2020, the auditors noted a number of
improvements: Roma inclusion is explicitly referred to in
the European Structural and Investment Funds Regulation,
and a specific funding priority has been introduced
to address it. Member States with country-specific
recommendations, issued in the context of the European
Semester, related to Roma integration are obliged to devote
EU funds to promoting it. However, the auditors point out
that additional efforts are required by both the Commission
and the Member State to make sure that these changes will
result in EU-funded projects better contributing to Roma
inclusion on the ground.
Most projects examined had achieved their
general inclusion objectives, although these were often
not specifically Roma-related. Projects selected and
implemented in accordance with the best practice criteria
adopted by the Council were more likely to be effective.
The auditors make a number of recommendations
to the Member States and to the European Commission.

са консултирани и включени в планиране на
интеграционните мерките; и
да дефинира ролята на Националните контактни
точки по-подробно.
• При изпълнението на своите оперативни програми,
те трябва:
да се възползват от критерия за добри практики
за интеграция на ромите в предложенията и при
подбора на проекти; и
да допълват настоящите показатели за крайните
продукти и резултати със специфични показатели,
ориентирани към ромите, когато това е целесъобразно.

• When implementing their operational programmes,
they should:
make use of best practice criteria for Roma
integration in proposals and for selecting projects; and
complement current output and results indicators
with Roma-specific indicators, where appropriate.

• Трябва също да се обмислят съвместни действия,
за да се осигури правна сигурност за използване на
средствата от ЕС за социално включване, независимо
от средствата за заетост.
Комисията следва да:
- гарантира, че мерките, провеждани под ESIF са
с интегриращ характер и съдържат разпоредби,
насочени към борба със сегрегацията;
- използва пълноценно докладите от държавитечленки относно ефективни мерки за интеграция на
ромите;
- гарантира, че целите за приобщаване на ромите в
националните стратегии за интегриране на ромите са
отразени в рамките на ESIF;
- обмисли законодателство, което да гарантира,
че от 2020 г., разпределението на средствата между
държавите-членки да взема под внимание показателите
за социално включване;
- работи с държавите-членки върху обща методология
за събиране на данни за ромски произход, за да се
следи тяхното социално включване; и
- да насърчава държавите-членки да събират подробни
статистически данни за етническа принадлежност в
рамките на следващите две години.

•They should also consider acting together to ensure
legal certainty on the use of ESF funds for social inclusion
irrespective of a link to employment.

Повече информация вижте на:
ht t p : / / w w w. e c a . e u ro p a . e u / e n / Pag e s / Ne w s It e m .
aspx?nid=7030

More information see at:
ht t p : / / w w w. e c a . e u ro p a . e u / e n / Pag e s / Ne w s It e m .
aspx?nid=7030

The Commission should:
- ensure that measures carried out under the ESIF are of an
inclusive nature and contain provisions aimed at fighting
segregation;
- make full use of the reports from Member States on
effective Roma integration measures;
- ensure that Roma inclusion objectives in their National
Roma Integration Strategies are reflected in the ESIF
framework;
- consider legislation to ensure that, from 2020, the
distribution of funds among Member States takes into
account social inclusion indicators;
- work with the Member States on a common methodology
for Roma ethnicity data to monitor their social inclusion;
and
- encourage Member States to collect comprehensive
statistical data on ethnicity within the next two years.
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ПРОБЛЕМИТЕ НА РОМСКИТЕ
МЛАДЕЖИ БЯХА ОБСЪДЕНИ НА
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА В ГРАД
ПЛОВДИВ

П

редставители на Център „Амалипе“ взеха
участие в Национална среща на организации,
които работят с и за младежи от ромски
произход, организирана от Младежки център Пловдив.
В периода от 09.08.2016 г. до 10.08.2016 г. в Младежки
център Пловдив Валери Ангелов и Деница Иванова
се включиха в срещата, чиято цел бе представяне на
младежките центрове в гр. Пловдив, гр. Стара Загора,
гр. Добрич и гр. Враца по Програма BG 06 “Деца и
младежки в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи
в риск“, както и дискутиране на основни проблеми
и
проблемни
зони
пред ромските младежи, обсъждане на
успешни практики и
партньорства и бъдещо
сътрудничество между
младежките центрове и
организациите. Срещата
беше официално открита
и подкрепена от г-н
Георги Титюков – зам.кмет „Спорт, младежки
дейности и социална
политика“ при Община
Пловдив и г-жа Росица
Иванова – Секретар
на Национален съвет
за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси.
...
Участниците дадоха примери за специфични
проблеми в своите региони, като посочиха и успехите
по пътя на преодоляването им. Деница и Валери
споделиха за работата на Център Амалипе с младежките
доброволчески групи, които включват както ромски,
така и неромски младежи, което е още по-голяма
предпоставка за успех. Младежките доброволчески
групи са създадени в рамките на две големи програми
на Център Амалипе: Младежта е толерантност и
Всеки ученик ще бъде отличник, които покриват над
200 училища в цялата страната. Те работят не само
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PROBLEMS OF ROMA YOUTH
WERE DISCUSSED AT A NATIONAL
MEETING IN PLOVDIV

R

epresentatives of Center “Amalipe” took part in the
National Meeting of the organizations working with
and for young Roma, which was organized by the
Youth Center Plovdiv. On 9 and 10 of August, at Youth
Center Plovdiv Valery Angelov and Denitsa Ivanova took
part in the meeting aimed at presentation of the youth centers in Plovdiv, Stara Zagora, Dobrich and Vratsa under the
program BG 06 “Children and youth at risk,” Component
1 “Caring for youth at risk”, as well as discussing key issues and problem areas before Roma youth, sharing best
practices and partnerships and future cooperation between
youth centers and
organizations. The
meeting was officially opened and
supported by Mr.
George Tityukov Deputy Mayor on
“Sport, Youth Activities and Social
Policy” in Plovdiv
Municipality and
Ms. Rositsa Ivanova - Secretary of the
National Council
for Cooperation on
Ethnic and Integration Issues.
...

Participants gave examples of specific problems in
their regions and indicated successes on the way to their
overcoming. Denitsa and Valery shared the work of Amalipe with youth volunteer groups that include both Roma
and non-Roma youths, which is even more a prerequisite
for success. Youth volunteer groups were established within the two major programs of Amalipe: Youth is tolerance
and Every student will be a winner, covering more than
200 schools throughout the country. They work not only
to change the negative attitudes and promoting tolerance
among young people from different ethnic groups, but also

за промяна на негативните нагласи, повишаване на
толерантността сред младите хора от различните
етноси, но и за повишаване на гражданската активност,
преодоляване на маргинализацията и повишаване
на мотивацията за учене и развитие сред ромските
младежи. В края на срещата присъстващите се
съгласиха, че ако работят заедно и споделят своя опит,
шансът по-бързо и лесно да бъдат разрешени тези
проблеми е много по-голям.

for increasing civic activism, overcoming marginalization
and increased motivation for learning and development
among Roma youth. At the end of the meeting attendees
agreed that if they work together and share their experience, the chance to resolve these problems faster and easier
is bigger.

КАК ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ОЦЕНЯВА НАПРЕДЪКА НА
БЪЛГАРИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ?

HOW THE EUROPEAN COMMISSION ASSESSED THE PROGRESS OF
BULGARIA ON THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL STRATEGY
FOR ROMA INTEGRATION?

Н

а 27 юни Европейската комисия публикува
своя ежегоден доклад
„Оценка за
изпълнението на Рамката на ЕС за интеграция
на ромите и на Препоръките на Европейския
съвет за ефективни мерки за интеграция
на ромите от държавите-членки”. Докладът
съдържа Комюнике (Communication) с основните
политически оценки, изводи и препоръки, както
и Работен документ на Комисията (Commission
Staff Working Document) със синтезирани успешни
практики от всяка държава-членка и констатации
и препоръки към всяка държава, включително –
към кандидатите за членство. България е сред найчесто споменаваните страни в Работния документ.
Повод за гордост или за размисъл е това? Какво е
направило най-силно впечатление на експертите от
Европейската комисия и какво казват те? Списъкът на
въпросите може да бъде допълнен и с догадки какво
премълчават, тъй като този тип документи следва да
бъдат анализирани както чрез казаното, така и чрез
не-доизказното в тях.
България е страната с най-много успешни
практики за интеграция на ромите, посочени в
Работния документ. В същото време оценката
на интеграционните политики в България
разкрива проблеми(скрити зад брюкселската дума
„предизвикателства”) в почти всички тематични
области.
Десет са успешните примери за интеграционни

O

n 27th of June the European Commission published its annual report “Evaluation of the implementation of the EU framework for integration of the Roma and of the recommendations of the
European Council on effective measures for the integration of Roma in Member States”. The report contains
a Communication with the main political assessments,
conclusions and recommendations, as well as a Commission Staff Working Document with synthesized successful practices of each Member State and the findings and
recommendations to each country, including – to the candidates for membership.Bulgaria is among the countries
most frequently mentioned in the working document. Is
this a reason to be proud of or to think more on the matter?
What has made the strongest impression on the experts of
the European Commission and what do they say? The list
of questions can be completed with guesswork what they’re
not telling you, since this type of documents are to be analyzed as through both what is said and unsaid in them.
Bulgaria is the country with the most successful
practices for Roma integration, referred to in the working
document. At the same time, the evaluation of integration
policies in Bulgaria reveals problems (hidden behind the
Brussels word “challenges”) in nearly all thematic areas.
There are ten successful examples of integration activities
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дейности, осъществявани в България, които са
намерили място в частта „Примери за подходи”
на Работния документ на Комисията. Документът
представя общо 65 практики, като списъкът не е
изчерпателен и няма претенцията за всеобхватност.
България е държавата с най-много примери, като те са
в почти всички области:
- кампанията „Заедно сме по-добри...”, организирана от
Център ”Амалипе” и двугодишен проект на Асоциация
„Интегро” за борба с речта на омразата са посочени
като примери за борба с анти-ромските стереотипи;
- приемането на новия Закон за предучилищното и
училищното образование (по-точно: въведените от
него целодневна организация на учебния процес,
стандарт за гражданско и интеркултурна образование
и забрана за формиране на сегрегирани паралелки) и
превърналият се в политика проект за подкрепа на
образованието в средищните училища са успешните
български примери в областта на образованието;
- ромските трудови медиатори, назначени по
националната програма „Активиране на неактивни
лица” са намерили място сред моделите за повишаване
на нивата на заетост;
- в областта на здравеопазването България е представена
с 3 практики: здравните медиатори, Нацоналната мрежа
на здравните медиатори и Програмата за подкрепа на
роми, обучаващи се в медицински университети;
- Местната активна група в община Тунджа е пример
от България в т.нар. „структурни мерки”, отнасящи
се до създадените партньорства за изпълнение на
интеграционните политики;
- международният проект „Ранните бракове – култура
или злоупотреба”, изпълняван и в България от Център
„Амалипе” също е намерил място в частта „Примери
за подходи” на Работния документ.
...
Както се вижда, противно на господстващото в
България мнение, че нищо добро не се случва на терен,
докладът дава успешни примери от дейността на
организации, институции и местни власти. Оценени
са и единствените бегли опити за превръщането на
успешни практики в политики.
В същото време последващата оценка за
цялостното изпълнение на политиките за интеграция
във всяка страна от ЕС разкрива множество отворени
проблеми пред България: при това, в същите области,
от които са изведени успешните практики. Основните
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in Bulgaria, who have found a place in the “Examples of
approaches” of the working document of the Commission.
The document presents a total of 65 practices, such as the
list is not exhaustive and there is no claim to be comprehensiveness. Bulgaria is the country with most examples,
as they are in almost all areas:
-the campaign “Together we’re better ...”, organized by Center “Amalipe” and a two-year project of “Integro” Association to combat hate speech are referred to as examples of
fighting with anti-Roma stereotypes;
-the adoption of the new law on preschool and school education (more precisely: it introduced a full-time organization of the educational process, standard for civil and
intercultural education and a ban on the formation of segregated classes) and turned into a policy project to support
education in focal-point schools are successful examples in
Bulgarian education;
-Roma labor mediators appointed by the national programme “Activation of inactive persons” have found a place
among the models for increasing levels of employment;
-in the field of health, Bulgaria is represented with three
practices: health mediators, National network of health
mediators and the support programme for Roma in medical universities;
-Local active group in the municipality of Tundja Bulgaria
is an example of the so-called “structural measures” relating to the established partnerships for the implementation
of integration policies;
-the international project “Early Marriages – Culture or
Abuse”, implemented in Bulgaria by Center “Amalipe” is
also found a place in the “examples of approaches” to the
document.
...

As can be seen, contrary to the dominant opinion
in Bulgaria, that nothing good is happening on the ground,
the report gives examples of successful activities of the organizations, institutions and local authorities. The single
attempts at translating successful practices in policies were
also assessed.
At the same time the ex post evaluation of the overall
implementation of integration policy in each EU country
reveals numerous open problems in front of Bulgaria: in
the same areas, from which are displayed the successful
practices. The main conclusions for Bulgaria, referred to in

изводи за България, посочени в Работния документ на
Комисията са:
- реален напредък е постигнат преди всичко в частичното
подсигуряване на финансиране от Европейския
социален фонд за изпълнението на „меките” мерки
на Общинските плановете за интеграция на ромите.
В същото време липсва финансиране за „твърдите”
мерки, свързани с благоустройството и жилищните
условия: тези изводи не могат да бъдат оспорени.
Обявените конкурси за образователна интеграция по
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”
и предстоящата операция „Интеграция” по ОП
„Развитие на човешките ресурси” ще предоставят на
общините частичен ресурс за изпълнение на техните
общински планове за интеграция. В същото време ОП
„Региони в растеж”, Програмата за развитие на селските
райони и държавният бюджет не предоставят актуални
възможности за инвестиции в инфраструктурата в
ромските квартали;
- постигнат е напредък и по отношение на
законодателството в сферата на образованието,
но трябва да се отдели допълнително внимание
на
десегрегацията, превенцията на отпадането
от училище и осигуряването на реален достъп до
качествено образование за ромските деца: тези изводи
също трудно могат да бъдат оспорени. Приетият
през септември 2015 г. Закон за предучилищното
и училищното образование (ще влезе в сила от 1
август 2016 г.) предвижда създаването на стандарт за
гражданско и интеркултурно образование и забрана
за формиране на сегрегирани паралелки в училища и
детски градини с деца от различни етноси. Но законът не
забранява сегрегираните училища и поставя сериозни
предизвикателства пред училищата в селските райони,
отнемайки им осми клас, който преминава в средното
образование. Дали това няма да доведе до закриване
на десетки училища и отпадането на хиляди ученици,
колко от основните училища ще успеят да се превърнат
в „обединени” (1 – 10 клас) при положение, че няма
финансиране за това: все въпроси, които ще имат
значение за образователната интеграция ;
- сериозните проблеми в областите на заетостта,
здравното осигуряване и жилищните условия
остават: според Аристотел проблематизирането на
очевидното е начало на философията. За съжаление, в
посочените области нищо философско не се очертава:
проблемите там са очевидни и никой не си прави труда

The working document of the Commission are:
-real progress has been made in securing funding from
partial European Social Fund for the implementation of
the “soft” measures of municipal plans for the integration
of Roma. At the same time lacks funding for “hard” measures related to the public works and housing: these findings cannot be disputed. The announced contests for educational integration under OP “Science and education for
smart growth“ and the upcoming operation “Integration”
under the OP “Human Resources Development” will provide the municipalities of partial resource for the performance of their municipal plans for integration. At the same
time, OP “Regions in growth”, Program for development of
rural areas and the State budget does not provide current
opportunities for investment in infrastructure in the Roma
quarters;

-progress has been made in terms of legislation in the field
of education, but must be paid extra attention to the desegregation, school drop-out prevention and ensuring real access to quality education for Roma children: these conclusions are also inevitable. Adopted in September 2015 law
on pre-school and school education (will come into force
from 1 August 2016.) provides for the establishment of a
standard for civil and intercultural education and a ban on
the formation of segregated classes in schools and kindergartens with children of different ethnicities. But the law
does not prohibit segregated schools and puts serious challenges for schools in rural areas, taking their eighth grade
which goes into secondary education. If this does not lead
to the closure of dozens of schools and thousands of students dropping out of how many primary schools will be
able to become “United” (1-10 class) provided that there
is no funding for this: matters that will have a significant
impact on educational integration;

-serious problems in the areas of employment, health insurance and housing remain: according to Aristotle the
obvious problematic place is the beginning of philosophy.
Unfortunately, in these areas nothing philosophical has
emerged: there are obvious problems and no one bother to
overcome them;
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да ги преодолее и проблематизира;
- необходим е по-добър механизъм за координация
между заинтересованите страни – национални
институции, неправителствени организации, местни
власти: неефективността на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси е безспорен факт, който понастоящем не се
отрича от никого. През 2015 г. не бяха предприети
никакви мерки за реформирането му. От юни 2016 г.
председателството на Съвета е в ресора на Вицепремиера
Дончев, който има шанса и отговорността да задвижи
промяната, за която предшествениците му не намериха
сили.
...
Множество успешни практики за ромска
интеграция и проблем при превръщането им в
национални политики: така с едно изречение може
да бъде обобщено не-изказаното за България в
Работния документ на Комисията. Едва ли някой би
могъл да оспори точността на тази не-експлицирана
констатация.

-there is a need for better coordination mechanism between
the interested parties – national institutions, non-governmental organizations, local authorities: the ineffectiveness
of the National Council for cooperation on ethnic and integration issues is an indisputable fact, which currently is
not denied by anyone. In 2015 were not taken any measures
for reform. By June 2016 the Presidency of the Council is in
the portfolio of Deputy Prime Minister, who has the chance
and the responsibility to start the change, for which his predecessors couldn’t find the strength.

Документът е наличен на:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/romareport-2016_en.pdf

The document is available:
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/romareport-2016_en.pdf

...

Many successful practices for Roma integration and
problem in converting them into national policies: this is
how in one sentence can be summed what was not said
for Bulgaria in the working document of the Commission.
Hardly anyone would be able to challenge the accuracy of
this no explicated finding.

ПЪРВАТА ДАМА НА ГЕРМАНИЯ
ДАНИЕЛА ШАТ СЕ СРЕЩНА
С НПО, РАБОТЕЩИ ЗА
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

П

T

...

...

редизвикателствата пред ромите в България, и
как Германия и ЕС могат да помогнат на
българското общество и правителството в
усилията за интеграция, бяха сред основните
дискутирани теми на работния обяд на Даниела Шат,
първата дама на Федерална Република Германия, с
представители на организации, работещи за интеграция
на ромите. Срещата се проведе на 23 юни в София като
част от официалната визита на федералния президент
Йоахим Гаук и госпожа Даниела Шат в България.
По време на обяда с госпожа Шат Красимир
Кънев (Български хелзинкски комитет), Елена
Кабакчиева(Фондация „Здраве и социално развитие”),
Румян Русинов (Център за публични политики и
застъпничество), Огнян Исаев (Ромски образователен
фонд)
и Деян Колев (Център „Амалипе”)
имаха възможност да споделятпред г-жа Шат и
представители на Германското посолство в София
своите виждания по основните проблеми, с които се
сблъскват ромите и политиките за ромска интеграция
в България. Те наблегнаха на това, че е грешка ромите
да бъдат възприемани като бедна и маргинализирана
прослойка. Вместо това е необходимо да бъде видян
потенциалът в ромската общност, който е потенциал за
развитието на България. Анти-ромските стереотипи,
дискриминацията и липсата на обществена подкрепа
на политиките за ромска интеграция са сред основните
пречки. Те се допълват от липсата на политическа
воля за изпълнение на многобройните стратегии за
ромска интеграция от страна на политическата класа,
правителствата и местните власти през последните две
десетилетия.
Деян Колев помоли за подкрепа от страна на
германското правителство в две посоки. Засилване
на политическата подкрепа за изпълнение на
политиките за ромска интеграция е необходима,
тъй като българският политически елит устойчиво
не се ангажира. В това отношение важен фактор е
формиращата се в София Посланическа група за ромска
интеграция, към която принадлежи и германският
посланик Детлеф Лингеман. Като партньорски
държави в рамките на ЕС България и Германия следва
да се подкрепят при изпълнението на стратегически
важните задачи, една от които е ромската интеграция.
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THE FIRST LADY OF GERMANY
DANIELA SCHADT MET WITH
NGOS WORKING FOR ROMA INTEGRATION
he challenges facing the Roma in Bulgaria and
Germany, and how the EU can help the Bulgarian
society and the Government in its efforts for
integration, were among the main topics discussed during
working lunch of Daniela Schadt, first lady of the Federal
Republic of Germany with representatives of organizations
working for the integration of Roma. The meeting took
place on 23 June in Sofia as part of the official visit of the
Federal President Joachim Gauck and Mrs. Daniela Schadt
in Bulgaria.
During the lunch Krasimir Kanev (Bulgarian Helsinki
Committee), Elena Kabakchieva (Foundation “Health and
social development”), Rumyan Rusinov (Centre for public
policy and advocacy), Ognyan Isaev (Roma Education Fond)
andDeyan Kolev (Center “Amalipe”) had the opportunity
to share with Mrs. Scadt and representatives of the German
Embassy in Sofia, their views on the main problems faced
by the Roma and the policies for Roma integration in
Bulgaria. They focused that perceiving Roma as poor and
marginalized part of society is a mistake. Instead of that
here is a need to see potential in the Roma community,
which is the potential for development of Bulgaria. AntiRoma stereotypes, discrimination and the lack of public
support policies for Roma integration are among the main
obstacles. They are complemented by a lack of political
will to implement the numerous Roma integration
strategiesfrom the part of the political elite, governments
and local authorities over the past two decades.

Deyan Kolev asked the German Government
for support in two directions. Strengthening of political
support for the implementation of policies for Roma
integration is needed as the Bulgarian political elite
sustained not committed. In this respect, the established in
Sofiaambassadors’ group for Romaintegration, where
the German Ambassador Detlef Lingeman is a member,
is also an important factor. As partner countries in the
framework of the EU Bulgaria and Germany should
supported each other in the implementation of the
strategic important tasks, one of which is the integration
of the Roma. Promoting German investments in Bulgaria
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Насърчаването на германските инвестиции в България
е другото важно средство за подкрепа. Колев подчерта,
че понастоящем хиляди роми от България (предимно
от селските райони) живеят и работят в Германия.
Те са естествен мост между двете партньорски
държави и възможност за инвестиции: голямата част
от тях вече знаят немски език и са усвоили умения,
които се ценят от работодателите в Германия, като по
този начин са възможност за изнасяне на производства
в селските райони на България.

is another important means of support.Kolev stressed that
at present, thousands of Roma from Bulgaria (mostly rural
areas) live and work in Germany. They are a natural bridge
between the two partner countries, and the opportunity
for investment: most of them already know German and
have acquiredskills valued by employers in Germany,
thus they have the possibility of exporting industries in the
rural areas of Bulgaria.

...

...

Вечерта в Националната художествена галерия
се проведе прием на федералния президент. В него
участваха президентът Росен Плевнелиев, дипломати,
политици и общественици. Деян Колев благодари
на федералнияпрезидент Гаук за подкрепата,
която Посолството на Германия и лично посланик
Детлеф Лингеман оказват на инициативите за ромска
интеграция.
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In the evening at the National Gallery was held
a reception to the Federal President. It was attended
by the Presidentof Rosen Plevneliev, diplomats, politicians
and public figures. Deyan Kolev thanked the Federal
President Gauck for the support that the Embassy of
Germany and Ambassador Detlef Lingeman give the Roma
integration initiatives.

КАНАДСКИ ДИПЛОМАТИ
ПОСЕТИХА ОБЩИНА ЕЛИН
ПЕЛИН, ЗА ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ С
ПОЛОЖЕНИЕТО НА РОМИТЕ

К

анадска дипломатическа делегация посети
община Елин Пелин на 21 юли, за да се
запознае със ситуацията на ромите и основните
предизвикателства пред политиките за интеграция на
ромите. Дипломатите разговаряха с жители на махалите
в с. Лесново и с. Доганово, срещнаха се с представители
на местната власт, доброволци от Младежката група на
Амалипе, ръководена
от Анелия Дудинова,
с ромски акjивисти и
неформални
лидери.
Те се интересуваха от
въпроси, свързани с
образованието, случаи
на
дискриминация,
какъв е процентът
на ромите без лични
документи и какво
прави местната власт в
такива случаи. Гостите
научиха, че съществуват
сериозни различия между ромските махали в отделните
населени места. Ромите в Лесново, които живеят в
селото от много поколения понастоящем се образоват
и голямата част от тях имат средно образование, като
вече не са изключения и висшистите. Младежките
активисти споделиха своите мечти за бъдещето, като
всеки от тях мисли за университетско образование и
добра работа след това. Те не скриха, че младите роми
срещат повече проблеми при намирането на работа
в сравнение с връстниците си: освен с обичайното
искане за наличие на трудов опит, което е проблемно за
всички новозавършили специалисти, ромите понякога
имат проблем при наемането и заради етническата
си принадлежност. Това кара младежите често да
прикриват от кои села идват, тъй като се знае, че в тях
живеят предимно роми.
Значително по-бедна е общността в село
Доганово. Случаи на хора без документи е имало в
недалечното минало, но днес в общината всички имат
документи и адресна регистрация.
Очаквано дискутирана бе и темата за миграцията в

CANADIAN DIPLOMATS VISITED
THE MUNICIPALITY OF ELIN PELIN
TO GET IN TOUCH WITH THE STATE
OF ROMA PEOPLE

C

anadian diplomatic delegation has visited the
Municipality of Elin Pelin to get in touch with
the state of the local Roma community and the
main challenges for establishing the politics for Roma
integration. The diplomats talked with the habitants
from the neighborhoods in the villages of Lesnovo
and Doganovo and met the representatives of the local
authority, volunteers from the
\”Amalipe\” Youth club leaded
by Anelia Dudinova, Roma
activists and informal leaders.
The Canadians asked questions
about education, discrimination
cases, the percentage of Roma
people without ID documents
and what are the actions of
the local authority in those
cases. The guests learned that
there are big differences among
the Roma neighborhoods.
The Roma people who live in
the village of Lesnovo from many generations so far, are
educated and many of them have secondary education.
Some of them have even higher education. The youngsters
shared their dreams for the future and everyone of them
thinks about continuing his education in the university and
having good job after that. They mentioned that the young
Roma people have difficulty in seeking job in comparison
with their coevals. Regarding the mandatory experience for
newly specialists, the Roma youngsters sometimes meet
problems with their ethnicity while seeking job. Thus, they
are forced to hide the fact from which village they come,
because it\’s known that the village habitants are mostly
Roma.
Significantly poorer is the local community in the
village of Doganovo. There were several cases of people
without ID documents in the recent past, but now everyone
has documents and address registration in the Municipality.
The topic about migration abroad was very expected.
The Roma activists shared that the Roma people in the
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чужбина. Ромските активисти споделиха, че ромите
в общината мигрират заради сезонна заетост по 4-5
месеца в годината. Припечелените в чужбина пари
използват, за да ремонтират къщите си в България, а
някои – и да започнат малък собствен бизнес: поради
близостта си до София, общината има предпоставки
за това. Страните, в които работят роми от Елин
Пелин са в Западна Европа. Дори да отпаднат визите
за Канада, миграция отвъд океана е малко вероятна:
разстоянието е голямо и ще изисква много средства,
което не е оправдано за сезонната работа.
...
Визитата на канадската дипломатическа делегацията
в община Елин Пелин бе организира от Център
Амалипе по молба на Канадското посолство в Букурещ.
Делегацията разговаря по въпросите на ромите и с
представители на Тръста за социална алтернатива.
Канадските дипломати посетиха България за разговори
относно отпадането на канадските визи за български
граждани. Те се срещнаха с министър-председателя
Борисов и представители на българските институции.

Municipality migrate because of the seasonal labor for 4
- 5 months in the year. The savings made abroad are used
for house repair activities in Bulgaria, some spend their
money starting small business owing to the closeness with
the Municipality of Sofia. The countries, in which the
Roma people work, are in Western Europe. Even removing
the requirement for visa for Canada, migration across the
Ocean is still less possible: the distance is big and requires
lots of money, which is not reasonable for seasonal labor.

НЕКА СЕ БОРИМ ЗАЕДНО
ЗА РАВЕНСТВОТО И
ДОСТОЙНСТВОТО НА РОМСКАТА
ОБЩНОСТ: ГОДИШНА СРЕЩА
НА EGAM

LET’S FIGHT TOGETHER FOR
EQUALITY AND DIGNITY FOR
ROMA COMMUNITY: ANNUAL
MEETING OF EGAM

П

од това мото премина годишната
среща на Европейското антирасистко
движение EGAM, която се проведе
в дните 21-24 юли 2016 г., гр. София. Тя бе
организирана в партньорство с ЦМЕДТ
„Амалипе“ и Български хелзински комитет.
Модератор на събитието беше Бенджамин
Абтан,
президент
на
Европейското
антирасистко движение - EGAM, което
обединява едни от най-успешните в тази сфера
организации в над 30 страни в Европа и извън
нея. Сред участниците беше и Деян Колев,
председател на Център за междуетнически
диалог и толерантност „Амалипе‘ и Красимир
Кънев от Българския хелзинкски комитет. Във
форума се включиха организации, работещи
в сферата на антирасизма, правата на човека
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...
The diplomatic visit in the Municipality of Elin Pelin was
organized by Center \”Amalipe\” by request from the
Canadian embassy in the city of Bucharest. The delegation
discussed the Roma questions also with representatives
from the Trust for Social Achievement.
The Canadian diplomats visited Bulgaria for discussions
about the removal of Canadian visas for the Bulgarian
citizens. They met the Prime Minister of the Republic
of Bulgaria Mr. Boyko Borisov and representatives of
Bulgarian institutions.

U

nder this motto passed the annual
meeting of the European antiracist movement EGAM, which took
place from 21 to 24 of July 2016 in Sofia.
It was organized in partnership with Center“Amalipe” and the Bulgarian Helsinki
Committee.
Moderator of the event was Benjamin
Abtan, president of the European antiracist movement - EGAM, which brings together some of the most successful in this
area organizations in over 30 countries in
Europe and beyond. Among the participants were Deyan Kolev, President of the
Center for Interethnic Dialogue and Tolerance „Amalipe“ and Krassimir Kanev from
the Bulgarian Helsinki Committee.The

и ромските въпроси от Македония, Сърбия, Италия,
Молдова, Украйна, Румъния, Унгария и Франция.
...
От 2011 г. организациите, членуващи в Европейското
антирасистко движение EGAM
организират
инициативата “Рома Прайд: ден на ромската
гордост”. Участниците в годишната среща разказаха
как е протекло събитието през 2015 и планираха
провеждането му през 2016. Тази година “Рома Прайд:
ден на ромската гордост” ще се състои на 2 октомври
в повече от 15 държави, включително и в България.
Участниците определиха основни послания на
инициативата и групи, към които ще бъдат насочени.
Тази година целта ще бъде намаляване на антиромското говорене и по-доброто комуникиране на
ползите от интеграцията за цялото общество.
Езикът на омразата срещу ромите бе темата на
пресконференция, която участниците в годишната среща дадоха на
22 юли в пресклуба на БТА.
Красимир Кънев от Българския
хелзинкски
комитет
изказа
мнението,че българските органи
на властта и прокуратурата
бездействат спрямо антиромското
говорене
и
дискриминация.
“Видяхме реални примери на
анти-ромска омраза, която се
лее от трибуната на българския
парламент по начин, какъвто не се е случвал в
историята, коментира той. Не само нямаше никаква
реакция от прокуратурата, но когато беше сезирана,
тя реши, че това е легитимен начин на изразяване!”,
възнегодува председателят на БХК и посочи, че
прокурорът отказал предварително производство
за председателя на НФСБ по повод на расистките му
изказвания. Той упрекна и медиите, тъй като някои от
тях имат “ниска” чувствителност по темата. “Някои
медии толерирали подобни прояви. Други медии
допускат в интернет форумите да се разпространява
слово на омраза”, заключи Кънев.
“Антиромските стереотипи и нагласи са силни,
но при системна работа могат да бъдат преодолени”,
коментира Деян Колев, председател на Център за
междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”.
Според него езикът на омразата обхваща много
широки групи от българските граждани, но проблемът
не е нелечим. Колев посочи още, че през последното
десетилетие има чувствително увеличаване на процента
на роми с по-високо образование. За съжаление това
не води до намаляване на езика на омразата, а точно
обратното – засилва се тенденцията по-образованите

Forum involved organizations working in the field of human rights, antiracism and Roma issues from Macedonia,
Serbia, Italy, Moldova, Ukraine, Romania, Hungary and
France.
...
Since 2011, the Member organizations of the European
movement - EGAM have organized the initiative “Roma
Pride”: day of the Roma’s pride. Participants in the annual
meeting explained how the event has taken place in 2015
and planned its conducting in 2016.This year’s Roma Pride:
day of the Roma’s pride will take place on 2 October in more
than 15 countries, including Bulgaria. Participants identified the key messages of the initiative and target groups.
This year the focus of the event will be reducing the anti-Roma hate speech and better communicate the benefits
of the Roma integration for the society as a whole.
The language of hatred against Roma was the theme
at the press conference,
which
participants gave
on 22 July in the
BTA.
Krasimir
Kanev from the
Bulgarian
Helsinki
Committee expressed the
opinion that the
Bulgarian authorities and the Prosecutor’s Office did nothing against anti-Roma speech and
discrimination. “We have seen real-world examples of anti-Roma hate that pours from the Tribune of the Bulgarian
Parliament in such a way as it never happened in history,
he commented.Not only there was no response from the
District Attorney’s Office, but when it was approached, it
decided that it was a legitimate way of expression! “, noted
the President of the BHC and pointed out that the Prosecutor refused pre-production for the President of the NFSB,
on the occasion of his racist statements. He also blamed the
media, since some of them have a “low” sensitivity on the
subject. “Some media tolerate similar acts. Other media allowed spreading the hate speech in their Internet forums“,
concluded Kanev.
„Anti-Roma stereotypes and attitudes are strong,
but they can be overcome, if work systematically”, commented Deyan Kolev, President of “Amalipe”. According
to him, the language of hate cover broad groups of Bulgarian citizens, but the problem is not incurable.Kolev pointed
out that over the past decade there have been significantly
increase in the percentage of Roma with higher education.
Unfortunately this does not lead to a reduction of the language of hatred, but the opposite – reinforces the tendency
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роми да прикриват своята идентичност заради анти- more educated Roma to conceal their identity because of
ромката омраза.
anti – Roma hatred.
...

В същото време в доклада на Европейската
комисия за напредъка на политиката за интеграция на
ромите България е една от най-често споменаваните
държави: както с добро, така и с проблеми. От общо 65
позитивни примера за успешни модели за интеграция,
10 се отнасят за нашата държава, а в три от тях
участва и Амалипе, посочи Колев. Но докладът сочи
и това, че многото успешни примери за интеграция
не са подкрепени и продължени от националните
институции:
липсват цялостни политики за
интеграция, отчита Европейската комисия. Така Колев
обясни парадоксите, които се набиват на очи. Той
смята, че когато има реален прогрес в националните
политики за интеграция на ромите, тогава и езикът на
омразата ще намалее.
Деян Колев обяви, че за пореден път Амалипе
ще организира “Рома прайд”, който ще се проведе на
национално ниво в страната цяла седмица и ще започне
от 2 октомври 2016 г. Идеята е българи и роми да се
съберат заедно и да се видят сходствата в културите
на различните етноси и общите проблеми, с които се
сблъскват.
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...

At the same time in the European Commission’s
progress report of the policy for Roma integration Bulgaria is one of the most frequently mentioned countries: for
good and bad. From a total of 65 positive examples of successful integration models, 10 relate to our country, and in
three of them Center Amalipe is a partner, pointed Kolev.
But the report indicates that many successful examples of
integration are not supported and maintained by the national institutions: there is no comprehensive integration
policies, the European Commission pointed out.Thus
Kolev explained the paradoxes. He believes that language
of hatred will diminish when there is a real progress in national policies for Roma integration.
Deyan Kolev announced that once again Center
Amalipe will organize “Roma pride”, which will be held at
national level in the country for a week and will begin from
October 2, 2016. The idea is Bulgarians and Roma to be
together and to see the similarities in the cultures of the
various ethnic groups and the common problems faced by.

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ И
ПАРТНЬОРИ ПРОВЕДОХА
СРЕЩА ЗА ДА ОБМЕНЯТ ОПИТ
ПО ОРГНИЗИРАНЕТО НА
ОБЩНОСТЕН МОНИТОРИНГ НА
ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ

О

т 14 до 16
юли комплекс
„Лесопарка“ за
пореден път отвори
врати за Център
„Амалипе“ и приятели.
Модератори от всички
центрове за развитие на
общността, създадени
към ЦМЕДТ „Амалипе“
и координатори към
организацията, заедно с
представители на други
ромски организации,
сред които Сдружение
Л.А.Р.Г.О, Кюстендил,
Сдружение „Нов път“, с. Хайредин, Сдружение „Свят
без граници“, гр. Стара Загора, участваха в обучение
на тема „Общностно развитие в ромската общност“.
...
На срещата се
обсъдиха постиженията
на центровете за първото
шестмесечие на годината,
като се установи поголямо активизиране и
сплотяване на общността.
Модераторите
споделиха добрата практика и развитието
на тяхната дейност по
центрове и направиха
обмяна на опит, като предоставяне на
услуги на терен в
ромската
общност:
здравни,
социални,
образователни и други
услуги,
последващо
застъпничество за преодоляване на откритите проблеми и подобряване на
услугите, подкрепа и участие в застъпничество за

CENTER “AMALIPE” CONDUCTED
TRAINING ON “COMMUNITY
DEVELOPMENT”

F

rom 14 to 16 of July,
the
“Lesoparka”
hotel once again
opened its doors to welcome Center “Amalipe”
and friends. Moderators
from all centers for community development, established by CIDT “Amalipe” and coordinators to
the organization, along
with other representatives
of Roma organizations,
including the Association
L.A.R.G.O, Kyustendil,
Association “New Road”,
Hayredin, “World without borders”, Stara Zagora, participated in the training on “Community development in the
Roma community.”
...
Achievements of the
centers for the first half of
the year were discussed
during the meeting and
greater activation and
community building has
been confirmed. Moderators shared best practice and their activity by
centers and made the
exchange of experience,
such as making service
in the Roma community
in health, social, educational and other fields,
subsequent advocacy to
address the identified
problems and improve
services, support and
participation in advocacy for the implementation of policies for Roma integration.
The activity of moderators led to increasing the capacity
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изпълнение на политиките за интеграция на ромите.
Дейността на модераторите доведе до повишаване на
капацитета на ромските общности, до развиване на
лидерски качества в местните активисти и извършване
на теренна работа чрез провеждане на дискусии и
беседи и разрешаване на конкретни случаи.
...
Председателят на Център „Амалипе“ Деян Колев,
представи на участниците в обучението значимата
роля на регионалните кординатори и модератори
за развиване и активизиране на местните ромски
общности, както и възможността за разширяване на
мрежата на Амалипе чрез финансиране по национални
програми.

of Roma communities, to developing leadership qualities
in the local activists and carry out fieldwork by conducting
discussions and informal talks and resolve specific cases.

Презентациите са достъпни на:
http://amalipe.com/files/image/News/community_
monitoring.pdf
http://amalipe.com/files/image/News/konkursi2.pdf
http://amalipe.com/files/image/News/MrejaRO.pdf

The presentations are available at:
http://amalipe.com/files/image/News/community_
monitoring.pdf
http://amalipe.com/files/image/News/konkursi2.pdf
http://amalipe.com/files/image/News/MrejaRO.pdf

По време на обучението беше дискутирано
съдържанието на здравната анкета и начините за
нейното анализиране. Анкетирането се провежда на
всеки шест месеца от модератори и доброволци към
Център „Амалипе“ по метода „от врата на врата“, а
резултатите от него се публикуват веднъж годишно
с цел да се привлече вниманието на институциите и
широката аудитория за решаване на проблемите.
В един от модулите участниците бяха разделени в
групи по региони и така се включиха в ролева игра на
тема „Работа с институции“. В ролята на кметове бяха
Сашо Ковачев и Ганчо Илиев, които се опитваха да
затруднят достъпа на модераторите до институциите с
цел подобряване качеството им на комуникация.
От своя страна модераторите показаха различни
успешни методи и подходи за общуване с
представителите на властта в малките и средни
населени места.
...
Модулът приключи с положителни емоции и
позитивни и иновативни идеи за бъдещо сътрудничество
между ромската общност и институциите.

The contents of the health survey and ways to analyze was also discussed during the training. The survey is
conducted every six months by the moderators and volunteers to Center “Amalipe” using the “door to door” method
and its results are published once a year in order to attract
the attention of the institutions and the general public to
solve problems of the community.
In one of the modules participants were divided into
groups by region and thus participated in the role-playing
game entitled “Working with institutions.” In the role of
mayors were Sasho Kovachev and Gancho Iliev, who tried
to hinder the access of moderators to institutions to improve their quality of communication.
In turn moderators showed various successful methods
and approaches to communicating with public officials in
small and medium towns.

В края на срещата участниците си обещаха да
продължат отговорно своята дейност в общността и
да положат повече усилия за нейното модернизиране.
Допълнителна информация и снимки от срещата
ще
намерите
на:
http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2671&lang=1

At the end of the meeting participants promised to
continue their work in the field responsibly and to step up
efforts to modernize the Roma community.
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...

The chairman of Center “Amalipe” Deyan Kolev
presented to the participants the important role of regional coordinator and moderator for the development and
strengthening of local Roma communities, and the opportunity to expand the network of Amalipe by funding within
national programs.

ЦЕНТЪР „АМАЛИПЕ“ ПРОВЕДЕ
ГОДИШНА ДИРЕКТОРСКА
СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ВСЕКИ
УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК“

Н

ад 120 участници се събраха за Националната
среща на директори на училища по проект
„Всеки ученик ще бъде отличник“, която
се проведе на 5 и 6 юли в „Интерхотел“ гр. Велико
Търново.
...
Основни акценти на срещата бяха натрупания
опит, постигнатите успехи в училище и трудностите,
с които директорите са се сблъскали и са преодолели
през изминалата учебна година, за да реализират
целите си. В работа по групи те определиха едни от
най-важните си постижения, сред които доброто
представяне на училищата на външно оценяване и ДЗИ;
подобряване на комуникацията с родители и ученици,
посредством
активната работа на родителските
клубове и ученическите парламенти; възможността
за участие по различни проекти и развиване на нови
проектни предложения по национални програми. Сред
предизвикателствата бяха изтъкнати подобряване на
материалната база и повишаване на мотивацията на
родителите за работа по конкретни случаи.
Детайлна информация за срещата вижте на :
http://www.romaeducation.com/bg/

CENTER “AMALIPE”HELD AN
ANNUAL MEETING WITH
PRINCIPALS OF THE SCHOOLS,
INCLUDED IN THE PROJECT “EVERY
STUDENT WILL BE A WINNER”

O

ver 120 participants gathered for the national
meeting of school principals, included in the project
“Every student will be a winner”, which took place
on 5 and 6 of July in “Interhotel” Veliko Tarnovo.
....

Main accents of the meeting were the shared
experience, school success and difficulties that principals
have faced and have overcome in the past year to realize
their goals. In group work they have identified some of
the most important achievements, including the good
performance of schools in the external evaluation; improving
communication with parents and students through active
work of parent clubs and student parliaments; opportunity
to participate in various projects and develop new proposals
for national programs. The principals also stressed on some
challenges in their work, such as improving facilities and
increasing the motivation of parents to work on specific
cases.

Detailed information about the meeting see on:
http://www.romaeducation.com/bg/

...

The module was completed with positive emotions
and innovative ideas for future cooperation between the
Roma community and institutions.

Additional information and photos from the meeting can be found at: http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2671&lang=1
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ЖИВЕЕМ НА ЕДИН АДРЕС „ ЗА
УСПЕХА НА ВСЯКО ДЕТЕ“ !

WE LIVE ON THE SAME STREET
“SUCCESS FOR EVERY CHILD”!

Т

T

ова беше мотото на организаторите на ІV
Националнa научно-практическа конференция
„Интеркултурното образование като средство
за намаляване на отпадането на ромските деца от
училище“.
...
ЦМЕДТ „Амалипе“ съвместно с ВТУ „ Св. св.
Кирил и Методий „ и Фондация „Тръст за социална
алтернатива“ събраха над 120 участници от 70 училища
и детски градини, университетски преподаватели
и НПО в страната, които представиха своя опит по
въвеждане на интеркултурно образование и задържане
на децата в училище.

hat was the motto of the organizers of the IV National
Scientific and Practical Conference “Intercultural
Education as a means of reducing the dropout of
Roma children from school”.
...

CIDT “Amalipe” together with the Veliko Tarnovo
University “St. St. Cyril and Methodius” and the “Trust for
social achievement” gathered over 120 participants from
70 schools and kindergartens, academics and NGOs from
all around the country who presented their experience
in introducing intercultural education and retention of
children at school.

Форумът започна на 4-ти юли от 14.00 ч. в Зала
321 в Ректората на ВТУ и бе официално открит от проф.
дн. Венка Петрова Кутева, Декан на Педагогически
факултет , Лидия Прокопова, cтapши eкcпepт
“Оpгaнизaция нa cpeднoтo oбpaзoвaниe” в РИО и д-р
Йосиф Нунев - държавен експерт в МОН.

The forum began on July 4 in Room 321 at the
Rector of the University and was officially opened by
prof. DSc. Venka Petrova Kuteva, Dean of the Faculty of
Pedagogics, Lydia Prokopova, senior expert “Secondary
school organization” in RIE Veliko Tarnovo and Dr. Joseph
Nunev - State expert in the Ministry of Education.

Информация за конференцията може да намерите
на: http: //romaeducation.com

Information about the conference can be found at:
http: //romaeducation.com

ДИРЕКТОРИ ОТ МРЕЖАТА
НА АМАЛИПЕ ЩЕ ПРЕМИНАТ
ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩНО
ЛИДЕРСТВО В НЮ ЙОРК

Ф

ондация „Америка за България” публикува
имената на училищните директори, които ще
подкрепи за участие в десетдневна „Академия
за училищни лидери” в Колумбийския университет
в Ню Йорк, САЩ. Там те ще могат да посетят местни
училища и да обменят опит с американски колеги,
като по този начин ще се запознаят с най-добрите
образователни практики отблизо.
...
Одобрените директори са селектирани сред
група от 27 училищни ръководители, които през април
преминаха първият етап от обучение за училищно
лидерство и нови педагогики, който се проведе в
България и бе воден от специалисти от Банк Стрийт
Колидж в Ню Йорк.
Петнадесетте директори, които след това изготвиха
най-добрите планове за развитие на своите училища,
продължават във втория етап на обучението и
заминават за Ню Йорк тази есен.

Сред одобрените 15 директори са и трима
директори на селски училища, в които се обучава
голям процент ромски ученици. Това са:
- Красимира Димитрова - ОУ „Генерал Карцов”,
Христо Даново, общ. Карлово
- Стойна Делчева - ОУ „Христо Ботев“, Дълго
поле, общ. Калояново
- Теменужка Томчовска - ОУ „Христо Ботев“,
Баница, обл. Враца
...
И трите училища са част от мрежата от 190
училища, работещи съвместно с Център „Амалипе” за
въвеждане на интеркултурно образование и превенция
на отпадането от училище. Участието на активни
директори от мрежата в Академията за училищни
лидери вече се утвърди като устойчива тенденция.
То е признание за факта, че те не само успяват да
задържат децата, но също така повишават качеството
на образование и превръщат училището в център
26 | ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН | NEWSLETTER

PRINCIPALS FROM THE “AMALIPE”
SCHOOL NETWORK WILL PASS
TRAINING COURSES FOR SCHOLAR
LEADERSHIP IN NEW YORK

“A

merica for Bulgaria” Foundation has published a
list of names of school principals who will attend
the “Scholar leaders Academy” course for 10 days
in the Colombian University in New York city.

...

Among the approved participants are three of our
principals of village schools with high percentage of Roma
students. The “Amalipe” school network representatives
are:

- Krasimira Dimitrova - Primary school “General
Kartsov”, village of Hristo Danovo, Karlovo district.
- Stoyna Deltcheva - Primary school “Hristo Botev”,
village of Dalgo pole, Kaloyanovo district.
- Temenuzhka Tomtchovska - Primary school, village of Banitsa, Vratsa district.
...

These schools are part of the school network for introducing the intercultural education and preventing the
dropout from school. The participation of active principals
from the “Amalipe” school network affirms as a sustainable
trend. It is recognition of the fact that they succeed not only
to retain the children, but also to increase the quality of
education and to make their schools to be the center of the
local community. In this way, our schools are one of the
keys for modernization of the Bulgarian education.
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на местната общност. По този начин училищата от
мрежата са един от основните мотори за модернизация
на българското образование.
...
Поздравяваме ви и пожелаваме успех, Краси,
Стойна и Нуша! Сигурни сме, че участието ви в
Академията в Ню Йорк ще ви помогне да развиете
вашите училища, защото напълно заслужавате
името „Училищни лидери”. На добър час!

...

Dear colleagues, please accept our congratulations for your efforts! We are sure that your participation
in the Academy in NY will help you to develop even more
your schools! You deserve to be called “School leaders”!

Повече за програмата на Фондация „Америка за
България” за училищни лидери вижте на:
http://www.americaforbulgaria.org/news/read_news/205

More about the program of the Foundation “America for
Bulgaria” for school leaders to see:
http://www.americaforbulgaria.org/news/read_news/205

ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА:
ВЪЗМОЖНА ЛИ Е МИСИЯТА?

UNIFIED SCHOOLS- IS IT A
POSSIBLE MISSION?

О

бединените училища (обучаващи I – Xклас)
са шанс за повишаването не само на обхвата,
но и на качеството на образование в селските
райони. Добре функциониращите обединени училища
ще предоставят шанс на всички деца от селата,
включително на най-бедните и на тези, които отпадат
по етнокултурни причини, да завършат минимум 10
клас, т.е. първия етап на средното образование. Но
това не бива да е единствената причина за създаването
на обединените училища. Те трябва да предоставят
широк спектър от възможности за учениците:
професионална квалификация, стажуване, мотивация
за продължаване във втори гимназиален етап и
др. По този начин модерните обединени училища
ще се превърнат в „локомотив” за развитието на
образованието в селските райони като ще повишат
качеството на образование в национален мащаб.
Около тези твърдения се обединиха участниците
в кръгла маса „Как да направим нашето училище
обединено?”. Тя бе организирана от Център „Амалипе”
във В. Търново като част от годишната среща на
училищата, работещи по програма „Всеки ученик ще
бъде отличник”. В кръглата маса взеха участие над 100
директори от цялата страна. Те обсъдиха сроковете и
механизмите за създаването на обединени училища,
трудностите и заплахите, след което набелязаха
конкретни стъпки. Участниците обсъдиха също
така как мрежата от училища „Всеки ученик ще бъде
отличник” може да подпомогне процеса.
Новата учебна 2016/17 г. ще бъде последната, през
която основните училища ще обучават ученици
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T

he unified schools, whose programme starts from
the 1st to the 10th grade, are the chance for increasing the coverage and quality of the education in the
village regions. Well-functioning unified schools will give
the opportunity even to the poorest and vulnerable children to graduate minimum 10th grade, i.e the first level of
secondary education. This could not be the only reason for
creating unified schools. They have to propose wide specter
of opportunities to the students: professional qualification,
internship, motivation for completing the second level of
secondary education in the high schools. In this way, the
modern unified schools will become the “locomotive” for
developing the education in the village regions and increasing the quality of education by national scale.

These statements united the participants in the
roundtable “How to transform our school into unified one”.
The event was organized by Center “Amalipe” in the city of
Veliko Tarnovo and it was a part of the annual meeting of
principals, working in the “Every student will be a winner”
project. Over 100 principals from the whole country have
taken participation in the roundtable. They discussed the
deadlines and mechanisms, the threats and difficulties for
creating unified schools. Also, they discussed the idea how
the “Amalipe” school network could help the process.
The new 2016/2017 school year will be the last one, which
will give the chance to students to continue their education
up to 8th grade in primary schools. This is provided by Article 24, Paragraph 3 of the Transitional and concluding

в осми клас: това е предвидено в чл. 24, ал. 3 на
Преходните и Заключителните разпоредби от Закона
за предучилищното и училищното образование, каза
във встъпителните си думи председателят на Амалипе
Деян Колев. Алтернативите пред основните училища
са да загубят осми клас (с всички негативни последици
– както за училището, така и за учениците) или да се
трансформирт в обединени, т.е. да започнат да обучават
и в първи гимназиален етап. Съгласно чл. 8, ал 3 срокът
за това е 31 май 2017 г.
След това процедурата
ще бъде по-сложна. Две
са институциите, които
трябва да спечелите за
каузата на обединените
училища,
подчерта
Колев: съгл. Ал. 4 на
чл. 8 трансформацията
става след становище на
Регионалното управление
на
образованието
и
решение на Общинския
съвет. Разбира се, найважното е да спечелите
доверието на учениците
и родителите, които да
пожелаят да учат в първи
гимназиален етап във вашето училище, подчерта
председателят на Амалипе.
...
Последващата дискусия очерта следните
предизвикателства:
Част от директорите споделиха притесненията
си, че политическите противоречия и страсти на
общинско ниво ще бъдат водещи при определянето
на това кои основни училща да станат обединени
и кои основни. Защитен механизъм срещу това е
изискването за становище на Регионалното управление
на образованието, обърна внимание Колев. Ако имате
притеснения спрямо общинския съвет, гарантирайте
си подкрепата на РУО: пред министъра ще бъдат
решението на общинскиясъвет и становището на
РУО!;
Някои от директорите изразиха съмнения,
че Регионалните инспекторати / управления
ще издават негативни становища под натиска на
гимназиите, които се страхуват да не загубят ученици.
Необходимо е на национално ниво МОН да даде ясен
знак, че подкрепя всички училища, които имат шанс да
станат обединени;
Възможността за професионално образование в
обединените училища е ключова, но са необходими
учители. Участниците обсъдиха необходимостта да се

provisions from the School and Preschool Education Law,
said Deyan Kolev, Chairman of Center “Amalipe”. The alternatives for the primary schools are whether to remove
the 8th grade (with all the negative consequences for the
school and its students), or to transform it into unified
schools, i.e to prolong the educational process to the first
level of secondary education. According to Art. 8, Par. 3,
the deadline is until 31st May 2017. After that, the procedure will be more complicated. “Two are the institutions,
whose protection you will have
to win for the cause of unified
schools”, said Kolev. According Art. 8, Par. 4, the transition
process runs after the Regional
Institution of Education’s statement and the decision of the
Municipal council. “Of course,
the most important is to gain
the students and parents’ trust
, who could want to pursue the
first level of secondary education in your school”, said Kolev.

...

The consecutive discussion highlighted some
struggling points:
Part of the principals shared their opinion that the political conflicts at municipal level will be dominating in
the process of determining which schools to remain primary or unified. They will be protected by the mechanism of
the requirement of statement from the Regional Institution
of Education, said Kolev. If you feel constrained about the
Municipal council, you have to get guaranteed support by
RIO; the Ministry of Education will reckon the Municipal
council’s decision and the RIO’s statement!

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Some of the principals have doubts that the Regional
Inspectorates/Institutions of Education will give negative statements under the gymnasiums pressure in order
not to lose their students. In this case the Ministry of Education will give a sign to support all of the schools, who
have the chance to become unified.

The opportunity for pursuing professional education
in the unified schools is a key, but there is a need of
additional teachers. The participants discussed the need
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подпишат споразумения за партньорства „обединено
училище – професионална гимназия”: така учители от
определена професионална гимназия ще водят часове
за първа степен на професионална квалификация в
обединеното училище, а след това учениците вероятно
ще продължат в 11 клас в същата професионална
гимназия. Т.е. така ще спечелят и двете училища.
Възможностите за споразумения за партньорства
„обединено училище – професионална гимназия”
трябва да бъдат специално регламентирани, настояха
директорите;
Необходимо е да се направят – макар и малки
– ремонти и най-вече да се закупи техника
за професионалното образование. Делегираните
бюджети в никакъв случай няма да са достатъчни.
За съжаление, нищо подобно не е предвидено в
Програмата за развитие на селските райони.
Участниците настояха за спецална програма за
трансформация на основните училища в обединени,
която да покрива разходи за техника и ремонти. Такава
програма следва да бъде финансирана от държавния
бюджет в рамките на програмите на МОН.
...
Участниците очертаха и план с конкретни
стъпки през следващите месеци.

4.

КОМЕНТАРИ НА ЦЕНТЪР
АМАЛИПЕ КЪМ ПРОЕКТА
ЗА НАРЕДБА ЗА СТАТУТА И
ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИАЛИСТИ

Н

аредбата за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и педагогическите
специалисти беше поредният документ,
публикува от МОН за обществено обсъждане, чиято
цел е да определи държавният образователен стандарт
за статута и професионалното развитие на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти
в системата на предучилищното и училищно
образование.
...
Център Амалипе приветства усилията на
Министерство на образованието и науката да
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of preparing contracts for partnerships “unified schools –
vocational high school”. Thus, teachers from a vocational
high school will have classes in the unified schools, after
that these students could pursue their education in 11th
grade in the same vocational school, i.e this is a win-win
situation for the both schools. The opportunities for partnerships “unified school - vocational high school” will have
to be specially regulated, insisted the principals.

4.

Renovations of the material base and providing new
technology for the professional education is needed.
The delegated budgets definitely won’t be sufficient. Unfortunately, no such thing is provided within the Rural Development Programme. The participants insisted for special programme for transforming the primary schools into
unified, which will cover the expenses for technology and
renovations. Such programme should be funded by the
governmental budget within the OP’s frameworks of the
Ministry of Education.
...

The participants have made a plan with concrete
steps for the forthcoming months.

AMALIPE COMMENTS TO THE
DRAFT REGULATION ON THE
STATUS AND PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF TEACHERS,
PRINCIPALS AND PEDAGOGICAL
SPECIALISTS

R

egulation on the status and professional development of teachers, principals and pedagogical experts
was another document published by the Ministry for
public discussion which purpose is to determine the state
educational standard for the status and professional development of teachers, principals and other pedagogical specialists in the system of preschool and school education.
...

Amalipe Center welcomes the efforts of the Ministry of Education and Science to regulate the status and

регламентира статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти. Когато учителят има ясна перспектива
как неговото професионално развитие може да му
помогне да издигне своя статут, да получи признание
и удовлетвореност, това би му дало свободата да е
творец в усилията си да помогне на всяко едно дете да
се превърне в отличник, да пожелае да постигне найдоброто за себе си и да успее да го направи.
Коментарите, които Център Амалипе изпрати имат
за цел да подобрят стандарта, така че той да създава
условия за развитие и професионална квалификация
на всеки български учител, без значение от мястото,
средата и вида училище, в което преподава и са
бързани на постоянната работа в мрежа с над 170
училища, част от Програмата на Център Амалипе и
Тръста за социална алтернатива “Всеки ученик ще бъде
отличник”. Те касаят продължаващата квалификация
и необходимостта в нея да се включи и придобиването
на знания и умения и в практически форми (а не само
теоретични).
...
Наредбата посочва, че продължаващата
квалификация е насочена към непрекъснатото
професионално и личностно усъвършенстване на
педагогическите специалисти. Смятаме обаче, че към
момента Наредбата акцентира само върху теоретичната
подготовка на педагогическите специалисти, но не
включва придобиването и повишаването на знания
и умения в практиката и поради това трябва да бъде
добавен и текст “участие в практическо прилагане на
педагогически иновации и обмяна на практически
опит между различни образователни институции”.
...
През последните 6 години основен подход, който
Център Амалипе прилага в работата с училищата е
подхода на училища „наставници“: разделени в групи
по три или четири училища със сходна специфика,
педагогическите специалисти обменят опит едни от
други посредством посещения на място, съвместни
дейности, открити уроци между училищата и по този
начин, в практиката, повишаваат и обогатяват своите
умения. Практиката доказа, че е изключително високо
оценена от педагогическите специалисти, което беше
изрично подчертано в направената външна оценка на
изпълнението на проект “Всеки ученик може да бъде
отличник” от агенциите „Проксима консулт” ЕООД и
„Глобал Метрикс” ООД през февруари – март 2015.
Център Амалипе приветства приложения
чрез Наредбата подход, оценката на развитието и
повишаването на квалификацията на педагогическите
специалисти да се базира не на придобития трудов
стаж, а на редициа други критерии. В същото време,

professional development of teachers,principals and other
pedagogical specialists. When the teacher has a clear perspective on how his/her career could help him/her to raise
their status, receive recognition and satisfaction, it would
give him/her the freedom to be creative in their efforts to
help every child become the best performer, to achieve the
best for himself/herself and be able to do it.
Comments of Amalipe aim to improve the standard so that
it creates conditions for the development and qualification
of each Bulgarian teacher, regardless of location, environment and type of school, where teaches and are based to the
constant networking with over 170 schools, part of the program of Amalipe Center and Trust for social achievement
“Every student will be a winner.” They concern the continuing training and the need for it to include acquisition of
knowledge and skills in practice (not just theoretically).

...

The Regulation states that ongoing training is aimed
at continuing professional and personal development of
pedagogical specialists. We believe, however, for now the
Regulation focuses only on theoretical knowledge of pedagogical specialists, but does not include the acquisition and
upgrading of knowledge and skills in practice and should
therefore contain the following text ‘participation in the
practical application of pedagogical innovation and exchange of experience between different educational institutions. “
...

Over the past six years the basic approach that
Amalipe Center applied while working with schools is the
approach of the schools ‘mentors’: schools are divided into
groups of three or four with similar specifics, pedagogical
specialists exchange and share their experience through
visits, joint activities, open classes between schools and
thus, in practice, they develop and enrich their skills. The
approach has proved that it is highly appreciated by educational experts, which was specifically emphasized in the
assessment of the implementation of the project “Every
student could be a winner”, made by the “Proxima Consult”
Ltd. and “Global Metrix” Ltd. agencies in February-March
2015 .
Amalipe Center welcomes the applied by the Regulation approach, the assessment of the development and
qualification of educational specialists to be based not on
gained work experience, but on other criteria. At the same
time, we believe that in order each teacher to feel valuable
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смятаме, че за да се чувства всеки един учител оценен
и стимулиран в работата си, неговите резултати
трябва да бъдат оценяване основно от гледна точна на
напредъка, който постига с учениците, с които работи,
особено деца със СОП, деца в риск, деца – билингви
и т.н. Впечатлението, което Наредбата във варианта в
който е предложена за обсъждане, създава (особено
чрез няколко члена (чл. 58, чл.67, чл.84), в които е
описано професионалното портфолио, процесът на
атестация и т.н.) е, че резултатите на учениците, се
възприемат само като “грамоти и награди от участие
в конкурси, състезания, олимпиади и др.” Това отново
води до подценяване и омаловажаване усилията
на учителите, които работят в маргинализирани
общности, в малки населени места, но които са успели
да превърнат едно дете, слабо владеещо български
език, например, в активен ученик, който не само
покрива основните образователни изисквания,
но и заема активна гражданска позиция, активно
участва в училищния живот и извън него, в различни
доброволчески дейности и т.н. Т.е. успехът на учителя
трябва да бъде измерван по промяната, която едно
дете постига спрямо себе си, а не сравнявайки се с
останалите (например, олимпиади, състезания и т.н.),
където има значителен субективен фактор. В този
смисъл, предлагаме промяна, която да отразява този
коментар, да бъде направена в посочените по-горе
членове.

and encouraged in his/her work, his/her results should be
evaluated primarily in terms of the progress achieved by the
students he/she works with, especially children with special
educational needs, children in risk children - bilingual etc.
The impression of the Regulation in its version offered for
discussion creates (especially in some articles (Art. 58, Art.
67, Art. 84), which describe the professional portfolio, the
process of attestation, etc.) that the results of the students
are perceived only as “certificates and prizes from participating in competitions, olympiads and others.” This again
leads to underestimation and belittling the efforts of teachers who work in marginalized communities and in small
settlements, and who managed to turn a child with poor
command of Bulgarian language, for example, into active
student who not only covers the basic educational requirements, but also takes active citizenship, actively participates in school life and beyond, includes in various volunteer activities, etc. I.e. the success of the teacher should be
measured by the change that a child achieves compared to
himself, not comparing with others (eg, contests, competitions, etc.) where there is significant subjective factor. In
this sense, we propose a change to reflect this comment to
be made in the above articles.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО
ОТ УЧИЛИЩЕ

SCHOOL PROGRAM TO REDUCE
DROPOUT OF STUDENTS

В

разгара на лятото, когато поетапното
въвеждане на новия Закон за предучилищното
и училищното образование е в пълна сила,
поредното предизвикателство пред което са изправени
училищата е изготвянето на Програма за превенция
на ранното напускане на училище (спoред чл. 263, (1),
т. 8 на ЗПУО). В това отношение полезен би могъл да
бъде споделеният опит на училищата, работещи по
Програмата за намаляване отпадането на ромските
деца от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“,
която Център Амалипе развива от 2010 г. с подкрепата
на Фондация „Америка за България“ и в последствие
Тръста за социална алтернатива.
...
През изминалата 2015/2016 учебна година в
Програмата участваха 177 училища от цялата страна. В
рамките на програмата, всяко от участващите училища
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A

t the height of summer, when the introduction of
the new Act on pre-school and school education is
in full force, another challenge facing schools is preparing a program for the prevention of early school leaving
(according Art. 263 (1), p. 8 of APSE). In this respect, the
shared experience of the schools working on the program
for reducing Roma children dropout of school “Every student will be a winner,” which Amalipe developed since 2010
with the support of the Foundation “America for Bulgaria”
and Trust for social achievement, will be very useful.
		
...

During the past academic year 2015/2016 the program involved 177 schools across the country. Under the
program, each of the participating schools adopt its school

приема своя училищна програма за намаляване на
отпадането, чиято цел е да систематизира училищните
политики за намаляване на отпадането чрез създаване
на благоприятна среда за качествено образование и
образователна интеграция и подкрепа на всяко дете,
откривайки и развивайки неговият индивидуален
потенциал. Целта на училищната програма е и
да координира всички налични ресурси и трите
основни фактора в образвателния процес (ученици,
родители и учители) за постигане на целта, която
си поставя. Дейностите са насочени също така към
повишаване на редовното посещение на училище,
повишаване на ниския успех на (ромските) ученици,
увеличаване на процента ромски деца, продължаващи
своето образование в средни училища (гимназии) и
завършващи средно образование, и насърчаване на
участието на ромски родители в училищния живот и в
училищните структури на управление.
...
Всяка училищна програма в рамките на
Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ включва
няколко основни елемента
1. Въвеждане на СИП/ИКД (други форми,
според условията в училище) „Фолклор на етносите
– ромски фолклор” и други форми на интеркултурно
образование;
2. Дейности за активизиране на учениците:

program to reduce dropout which purpose is to systematize
school policies to reduce dropout by creating a favorable
environment for quality education and educational integration and support each child discovering and developing
his/her individual potential. The aim of the school program
is to coordinate all available resources and the three main
factors in educational process (students, parents and teachers) to achieve the target it set for itself. The activities are
aimed also at regular school attendance, increased success
of the (Roma) students, increased percentage of Roma children continuing their education in secondary schools (high
schools) and having secondary education and encouraging
the participation of Roma parents in school life and school
governance structures.

...

Each school program within the “Each student will
be excellent student” Program includes several basic elements
1. Introduction of EPA / ECA (other forms, as provided in the school) “Ethnic Folklore - Roma folklore” and
other forms of intercultural education;
2. Activities for activating students: forming student
parliament,
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сформиране и дейност на ученически парламент,
3. Дейност за активизиране на учениците и
работа с учениците в риск от отпадане: въвеждане на
практиката на „ученици – наставници”;
4. Дейности за ангажиране на родителите:
сформиране и дейност на родителски клуб и училище
за родители;
5. Механизми за индивидуална работа със
застрашените от отпадане: изготвяне на профил на
застрашените от отпадане, портфолио, индивидуални
консултации. Те включват: Изготвяне на поименен
списък от класните ръководители, в чиито класове има
ученици, застрашени от отпадане по различна причина
(деца със затруднения в ограмотяването, ученици,
чиито родители са в чужбина, ученици, в семействата
на които има случаи на ранни бракове, особено в
някои групи, в които все още има висок процент ранни
бракове, и др.); Изготвяне на личен профил на тези
ученици; Изработване на индивидуален тематичен
план и календарен график за преодоляване на риска
(изготвя се съвместно с ученическия парламент и
родителския клуб)
6. Изготвяне на портфолио на тези ученици.
7. Обменни визити между училищата

3. Activities to activate the students and work with
students at risk of dropping out: introduction of the “students - mentors” practice;
4. Activities to engage parents: forming parent club
and school parents;
5. Mechanisms for individual work with risk of
dropping out: drafting a profile of risk of dropping out,
portfolio, individual consultations. These include: Prepare
a list of names of class teachers who have students at risk of
dropping out for a different reason (children with difficulties in literacy, students whose parents are abroad, students
in families where there are cases of early marriages, especially in some groups where there is still a high percentage
of early marriages, etc.); Drawing up a personal profile of
these students; Development of individual thematic plan
and timetable to address the risk (designed in cooperation
with student parliament and parent club)
6. Prepare a portfolio of these students.
7. Exchange visits between schools

Училищната програма за намаляване на отпадането
можете да изтеглите оттук, а повече информация
за дейностите по програмата „Всеки ученик ще
бъде отличник“ можете да намерите на http://www.
romaeducation.com/bg/ или да получите като пишете
на amalipe.edu@gmail.com, t_krumova@amalipe.com

School program to reduce dropout can be downloaded
here, and more information about program activities of
“Every student will be a winner” can be found on
http://www.romaeducation.com/bg/ or get by writing to
amalipe.edu@gmail.com, t_krumova@amalipe.com

Тръст за социа лна алтернатива (ТСА) е неправителствена организация,
чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване
на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани
на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА
подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване
и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните
хора в България, със специален фокус върху ромите.

Trust for social achievement (TSA) is a nonprofit organization which mission is to
break the vicious circle of poverty by promoting opportunities that help the most
disadvantaged citizens of Bulgaria to achieve educational and economic success.
TSA supports programs for its integrity, growth potential and transparency help
to improve the welfare of the poorest people in Bulgaria, with special focus on
Roma.

Брошура на проекта може да изтеглите от тук.
За повече информация: www.socialachievement.org
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Project brochure can be downloaded from here.
For more information: www.socialachievement.org

КАК БИХА МОГЛИ
ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ
ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ
ИЛИ КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ
ФУНКЦИОНИРАНЕТО ИМ В
ПРЕДИМСТВО

Т

енденциите в развитието на училищното
образование у нас определят необходимостта от
отваряне на училището и все по-активното му
взаимодействие с родителската общност и местните
институции. Идеята за „училището – център на
общността“ вече не е нова и редица училища в България
прилагат този подход, без да следват ясна, точно
разписана методология и определен систематичен
подход. Няма да се спирам върху ползите от него и
от участието на родителската общност, тъй като има
доста материали по темата.[1]
...
Новият ЗПУО и проектът на Правилник за създаването,
устройството и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата, разработен според
изискванията на чл. 270 на Закона, имат амбицията
да отворят училището и да регламентират активното
взаимодействие между училищна общност – родители
– местни институции/общественост, за постигането
на по-качествено образование за всяко дете чрез
създаването на Обществени съвети. Или както е
дефинирана според Закона, целта на Обществените
съвети е формирането на „активни и демократично
функциониращи общности към всяка детска градина
и всяко училище“, както и създаването на „орган за
подпомагане на развитието на детската градина и
училището и за граждански контрол на управлението
им.“[2]
...
Първоначалната реакция от страна на учителската
гилдия на идеята за Обществените съвети беше поскоро рязка и отхвърляща. От една страна това се
дължеше на неподходящото представяне (или поскоро на липсата на такова) на идеята от страна,
първо на законотворците, после и на Министерство на
образованието. Обществените съвети бяха представени
по-скоро като външна, контролираща структура,
която ще се занимава с търсенето на виновност (или
поне такова беше впечатлението, което се създаде).
От друга страна, и без това изтормозеният български
учител, в един момент се почувства още по-притиснат
от всички онези “външни” хора, които “ще навлязат в
пространството му и ще започнат да му казват как да

OPERATION OF PUBLIC
COUNCILS OR HOW TO TURN
THEIR FUNCTIONING INTO AN
ADVANTAGE

T

rends in school education in the country determine
the necessity of opening the school and more active
interaction with the parent community and local institutions. The idea of “school - community center” is no
longer new and a number of schools in Bulgaria apply this
approach without following clear and exact methodology
and certain systematic approach. I will not cpmment its
benefits and the involvement of the parent community, as
there are many materials on the subject. [1]
...
The new APSE and draft regulations for the creation, structure and activities of public councils at kindergartens and
schools, developed according to the requirements of Art.
270 of the Act, have the ambition to open the school and
to regulate the active interaction between the school community - parents - local institutions / public, in order to
achieve a quality education for every child through the creation of Public Councils. Or as defined by the Act, the purpose of the Public Council is the formation of “active and
democratic functioning communities to each kindergarten
and each school” and create a “body to support the development of kindergarten and school and civic management
to control them. “[2]

....
The initial reaction of teachers on the idea of public councils was rather abrupt and rejective. On the one hand this
was due to its inadequate performance (or rather the lack
of it) of the idea from lawmakers first, then the Ministry of
Education. Public Councils were presented rather as an external controlling structure that will deal with the demand
of guilt (or at least this was the impression that was created). On the other hand, already harassed Bulgarian teacher
at some point feel more pressured by all those “external”
people “will enter his/her space, and begin to tell him/her
how to do his/her job” - a normal reaction that everyone,
regardless of profession, but placed in a similar situation
would feel if he/she was not familiar with what is going to
happen. At the same time, this reaction is very indicative

Център за междуетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ | AMALIPE Center for interethnic dialogue and tolerance

www.amalipe.com | 35

си върши работата” – нормална реакция, която всеки,
без значение от сферата, в която се намира, но поставен
при подобна ситуация, би изпитал, ако не е запознат
с това, което предстои да се случи. В същото време
тази реакция е и много показателна, че тогава когато
липсва реален включващ консултативен процес (или
поне участниците в него са с убеждението за липсата
на такъв), те възприемат всяка реформа (колкото и да
е добра) като наложена „отвън“ и в техен ущърб. По
същия начин често родителската общност възприема
училището. В резултат от тези нагласи се появяват
въпроси от страна на някои учители и директори като:
• Как родители без образование ще обсъждат
бюджета на училището?
• Как родителите ще одобряват учебния план
и учебниците, като не познават методите на
преподаване, нормативна база, стандарти и т.н?
• Как Общественият съвет ще взема толкова важни
решения, а отговорността ще се носи от директора?
• Обществените съвети имат прекалено много
правомощия и никакви задължения.
Всъщност Обществените съвети имат едно
голямо задължение – да помогнат, заедно със
съвместни усилия да превърнем училището в място,
където НАШИТЕ деца ще са мотивирани да учат,
да мечтаят и да развиват себе си. Това, последното,
може да се случи, само ако трите основни актьора,
имащи най-голямо отношение към учебния процес
– ученици, родители, учители, подкрепени от цялата
общественост, престанем да възприемаме останалите
като антагонисти, а по-скоро като съюзници. И тогава,
когато съберем различните гледни точки, обсъдим
заедно проблемите и заедно намерим решения, ще
успеем да превърнем училището в така търсената
„желана територия“ (която бюрокрацията също успя
да изпразни от съдържание).
Общественият съвет има потенциала да предостави
именно това пространство, което ни е необходимо, за
да седнем всички заедно на една маса.
...
От 2010 г., като част от програмата за намаляване
на отпадането на ромските деца от училище „Всеки
ученик ще бъде отличник“, реализирана от Център
Амалипе, в голяма част от училищата функционират
Родителски клубове, чиито функции са много близки
до Обществените съвети. Идеята на родителските
клубове, макар и не така стриктно регламентирани, е
да формират едно ядро от родители. Те се занимават
с множество и разнообразни дейности, планирани
и реализирани заедно с учителите от училище, като
водещата роля остава за самите родители:
• допринасят с идеи и мнения при избора на
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that when there is no actual involving consultation process
(or participants are convinced of the lack of it), they perceive any reform (no matter how good it is) as imposed
from “outside” and against them. Often the parental community perceives similarly the school. As a result of these
attitudes appear questions from some teachers and principals such as:

•
•
•
•

• How parents without education will discuss the school
budget?
• How parents will approve the curriculum and textbooks, if they do not know teaching methods, regulations, standards, etc?
• How Public Council will take such important decisions,
and the responsibility will be borne by the principal
himself/herself?
• Public councils have too many powers and no responsibilities.
In fact, public councils have a great responsibility to help with joint efforts to make the school a place where
our children are motivated to learn, to dream and to develop themselves. This latter can only happen if the three
main actors, concerning the educational process - students,
parents, teachers, supported by the general public, cease to
perceive the other as antagonists, but rather as allies. And
then when we collect different viewpoints together to discuss problems and find solutions together, we can make
school so wanted “desired territory” (which bureaucracy
also managed to empty of content). The Public Council has
the potential to provide precisely this space that we need to
sit down together at a table.

...

Since 2010, as part of the program to reduce the
dropout of Roma children from school “Every student will
be a winner”, implemented by Amalipe, most of the schools
formed Parent clubs which functions are very similar to the
Public Councils. The concept of parent clubs, although not
as strictly regulated, is to form a core of parents. They deal
with numerous and varied activities planned and implemented together with teachers from school, as leadership
remains of the parents themselves:
• contribute ideas and opinions on the choice of extra-

•

•

•
•

•

•
•

извънкласни дейности и други дейности, в които
училището би могло да се включи,
подпомагат педагогическия колектив и директора
при решаване на случаи на ранни бракове,
превенция на отпадането от училище
обсъждат проблеми, с които се сблъсква училището
и как родителите биха могли да помогнат за
преодоляването им
Обсъждат резултатите от външно оценяване и др.
Обсъждат текущите нужди:на училището и как
те могат да бъдат адресирани; на учениците и как
те могат да бъдат адресирани; на педагогически
персонал (свързани с образователния процес) и как
те могат да бъдат адресирани
обсъждат възможности: какви текущи възможности
има през съответния месец, от които училището
може да се възползва и как – възможности за
финансиране; включване в инициативи
обсъждат график на предстоящите за месеца
дейности, в които могат да се включат по-широк
кръг родители, както и други представители на
общността
организират дискусии за протекли вече събития –
как са реализирани; какво би могло да се подобри
Представят училището като институция и
политиките, които то провежда пред по-широк кръг
родители, включително и съдействие по време на
организирани инициативи за това, повече родители
да се включат и запознаят с училищния живот.
Подпомагат взаимното опознаване на учителската
и родителската общност
Провеждат
анкета
за
впечатленията
и
удовлетвореността на родителите от материалната
база, учебния процес, отношенията и живота
в училище след което обсъждат резултатите с
директора и педагогическия персонал и заедно
планират мерки за преодоляване на посочените
проблеми (ако има такива)
Организират събития в общността
Организират обучителни семинарии за останалите
родители.

....
Създаването на активен родителски клуб не винаги
се случва лесно (някъде отнема повече от година). Не
е и нужно обаче много родители, които да поставят
началото. Първоначално училищата тръгват с 2 – 3
активни родители. Постепенно те увличат останалите
и оказват на учителите именно онази подкрепа, която
им е нужна – да достигнат до родителската общност
и постепенни заедно да започнат да преодоляват
стереотипите и предразсъдъците, които двете
общности имат една спрямо друга.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

curricular activities and other activities in which the
school could include;
assist the teaching staff and the principal in resolving
cases of early marriage, prevention of school failure;
discuss problems facing the school and how parents
could help to overcome them
discuss the results of the external evaluation and more;
discuss current needs of the school and how they can be
addressed; of students and how they can be addressed;
of pedagogical staff (related to the educational process)
and how they can be addressed;
discuss current opportunities in the month from which
the school can benefit and how - funding opportunities;
inclusion initiatives;
discuss the schedule of upcoming monthly activities,
which can include a wider range of parents and other
community representatives;
organize discussions for events, already took place their organization; what could be improved;
represent the school as an institution and policies that
it held to a wider range of parents, including assistance
during organized initiatives to involve more parents,
who would learn about school life. Enhance mutual understanding of teacher and parent community;
conducted a survey on impressions and satisfaction of
parents of facilities, learning process, relationships and
life at school and then discuss the results with the principal and teaching staff and plan measures to overcome
those problems (if any)
organize community events;
organize training seminars for other parents.

...
Creating an active parent club does not always happen easily (somewhere takes more than a year). The first step do not
need many parents. Initially, the schools start with 2-3 active parents. Gradually they carried away the rest and give
the teachers the support that they need - to reach the parent
community and gradually together to begin to overcome
the stereotypes and prejudices that both communities have
to one another.
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С искрена и дълбока болка съобщаваме,
че на 20 август внезапно от този свят си отиде
ромският активист и главен редактор на интернет
мрежата Roma Virtual Network Валери Новоселски!

Опитът от функциониращите към момента
родителски клубове показва, че родителите реагират
положително когато на тях се дадени съответните
възможности да участват в училищния живот,
когато им е гласувана отговорност и са приети като
партньор. Това означава, че трябва да се мисли за
нови начини за достигане до тези родители, които
са в по-неравностойно положение и тези, които
традиционно не се включват. Родителите реагират
изключително отговорно и адекватно вкключително и
по теми, по които на пръв поглед е немислимо тяхното
включване, особено ако са с по-ниско образование –
теми като делегирания бюджет, разпределението на
формулата и всички финансови трудности, с които се
сблъсква училищният мениджър. Затова и първото
предизвикателство пред училищното ръководство
е да „образова“ своите родители. В същото време,
родителите най-добре познават своите деца, техните
нужди и това, което би направило престоят им в
училище по-интересен и полезен (след самите деца,
разбира се). Опитът е огромен и трудно може да бъде
споделен в рамките на няколко реда. Той обаче показва,
че ако бъде приложен правилен подход, родителските
клубове могат да се превърнат в неизползвана
възможност.
...
Същото би могло да се случи и с Обществените
съвети. Връщайки се към въпросите, посочени погоре, ще видим че те са валидни не само за новата
структура, предложена от ЗПУО. Същите въпроси
биха могли да бъдат зададени и към един от органите
на местното самоуправление - Общински съвет, който
обаче разглежда и решава въпроси на много по-високо
ниво, имащи отношение не само към цялата община,
но и към общинските политики, общинския бюджет,
решенията на кмета и т.н..
...
Вярно е, че всяка свобода е винаги плашеща,
но именно в тази свобода са възможностите, които
ние можем да използваме или да не използваме.

The experience of functioning parent clubs shows
that parents respond positively when they are given adequate opportunities to participate in school life, when they
are voted responsibility and accepted as a partner. This
means that you need to think of new ways to reach those
parents who are more disadvantaged and traditionally not
included. Parents react very responsibly and adequately even on topics that are tabu for them, especially if less
educated - topics such as delegated budget, allocation formula and financial difficulties faced by the school manager.
Therefore, the first challenge facing school leadership is to
“educate” their parents. At the same time, parents know best
their children, their needs and what would make their stay
at school more interesting and useful (after the children, of
course). Experience is huge and can hardly be shared in a
few lines. It shows that if given the right approach, parent
clubs can become untapped opportunity.

Предложенията на Център Амалипе можете да
видите тук.
[1] Емилия Славова, Защо е важно участието на
родителите, http://www.index-priobshtavane.eu/?p=1422
Боян Захариев, Илко Йорданов, Проучване на
родителското участие в училищния живот в България.
София, 2010
[2] ЗПУО, в сила от 1.08.2016, чл. 265

Amalipe suggestions can be seen here.
[1] Emilia Slavova, Why participation of parents is important, http://www.index-priobshtavane.eu/?p=1422 Boyan
Zahariev, Ilko Yordanov, Study of parent participation in
school life in Bulgaria. Sofia, 2010
[2] APSE, into force from August 1, 2016, art. 265
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...

The same could happen with the Public Councils.
Returning to the issues mentioned above, we see that they
are valid not only for the new structure proposed by APSE.
The same questions could be asked to one of the local authorities as well - City Council, which, however, examines
and resolve issues of much higher level, having regard not
only to the whole community, but also to municipal policy,
municipal budget, mayor’s decisions etc
...

It is true that each freedom is always frightening,
but exactly this freedom gives the opportunities that we
can use or not.

Валери бе в Рига, където отразяваше провеждащ
се там ромски музикален фестивал. Печалната вест
предаде изданието Рома Таймс http://www.romatimes.
news/index.php/en-us/nevipena/121-nevipe/1248-the-famous-romani-activist-and-editor-of-roma-virtual-network,valery-novoselsky-has-passed-away
Валери Новоселски е роден на 15 април 1970 г. в
Днепропетровск, Украйна, тогавашния Съветски Съюз.
През 1995 г. емигрира в Израел. През 1999 г. започва
създаването на Ромската виртуална мрежа, която
бързо се превърна в най-големия канал за информация
относно ромите. Бидейки трибуна за хиляди ромски
и про-ромски организации, активисти, общественици
и изследователи, мрежата ежедневно достигаше до
хиляди ползватели от целия свят. Публикациите във
виртуалната мрежа покриваха широк спектър от
информация за ромите: новини за събития, мнения,
анализи... Заради бързото си разрастване Ромската
виртуална мрежа пролиферира и в „национални”
ромски мрежи, които предаваха информция за ромите
от определена държава: напр. BulgarianRoma и ред
други. И това започна много преди епохата на Фейсбук
и Туитер.
...
Чрез своята дейност Валери създаде един
виртуален ромски свят, който не познаваше граници!
Нямаше ограничения за използваните езици – английски,
националните езици и естествено –ромски. Нямаше
ограничения за типовете съобщения – статии, новини,
писма... Нямаше цензура за представените идеи.
Единственото, което Валери искаше да ограничи бяха
персоналните нападки и клеветите между ромските
активисти, както и невярната / некоректната
информация (В едно от последните си интервюта
Валери подчертаваше, че точността на информацията
е по-важна от бързината на получаването й).
Разбира се, както всеки свят, създаден от човек,
виртуалният ромски свят имаше своите недостатъци.
Създателят му понякога изразяваше съжаление,
че са рядкост интелектуалните дебати, много от
организациите не пишат за дейностите си, личните
нападки между ромските „лидери” са ежедневие.
Самият Валери често оставаше неоценен напълно:
ползвателите на Ромската виртуална мрежа бяха
свикнали с нейните услуги, но малцина чувстваха нужда
да допринасят за нейното поддържане и развитие. Още
по-малко си даваха сметка каква енергия и себеотдаване
влага създателят на мрежата.
Създаването на свят е дело божествено. Бъди
винаги близо до Бога, Валери! Ще ни липсваш!

Valery Novoselsky
left our world
With sincere and
deep pain we announce that on August 20
the Romani activist and
editor of the internet network Roma Virtual Network Valery Novoselsky
has passed away! Valery
was in Riga, where he was
engaged in a Roma Music Festival. The sad news
was spread by the Roma
Times magazine http://www.romatimes.news/index.php/
en-us/nevipena/121-nevipe/1248-the-famous-romani-activist-and-editor-of-roma-virtual-network,-valery-novoselskyhas-passed-away
Valery Novoselsky was born on April 15, 1970 in
Dnepropetrovsk, Ukraine, former Soviet Union. In 1995 he
emigrated to Israel. In 1999 he started developing a Roma
virtual network which quickly became the largest channel
for information about Roma. Being a platform for thousands
of Roma and pro-Roma organizations, activists, researchers
and public figures, the network daily reaches thousands of users worldwide. Publications in the virtual network covered a
wide range of information on Roma: news of events, opinions,
analysis ... Because of its rapid expansion Roma Virtual Network proliferate into “national” Roma networks that transmit information about Roma from a certain country, for example. BulgarianRoma and many other. And it started long
before the era of Facebook and Tuiter.
...
Through his activities Valery created a virtual Roma
world that knew no boundaries! There were no restrictions
on the use of languages - English, national languages and
naturally -Romani. There were no limitations on the types of
messages - articles, news, letters ... There was no censorship of
ideas presented. The only thing Valery wanted to limit were
personal attacks and slander among Roma activists and false
/ incorrect information (in one of his last interviews Valery
emphasized that the accuracy of information is more important than the speed of its receive).
Of course, as every world created by man Roma virtual world had its drawbacks. Its creator sometimes regretted that intellectual debates were rare, many organizations
did not write about their activities, personal attacks between
Roma “leaders” were routine. Valery himself often remained
completely unappreciated: users of the Roma Virtual Network were accustomed to its services, but few felt the need to
contribute to its maintenance and development. Even fewer
were aware of the energy and dedication of the creator of the
network.
Creation if a world is divine.. Be always close to God,
Valery! We’ll miss you!
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