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Център Амалипе

Месечен бюлетин
Одобрени са първите проекти към
Центъра
за
образователна
интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства – В
началото на октомври ЦОИДУЕМ обяви
резултатите от първата си конкурсна
процедура. Проектите се състезаваха в
четири програми: Гарантиране на равен
достъп до качествено образование;
Съхраняване и развиване на културната
идентичност;
Създаване
на
предпоставки за успешна социализация
на децата и
младите хора от
етническите малцинства; Подпомагане
процеса за превръщане на културното
многообразие в източник и фактор за
взаимно опознаване и духовно развитие
[…] и създаване на атмосфера за
взаимно уважение, толерантност и
разбирателство

брой 8, 2007

Над 400 проекта бяха подадени по
четирите програми за общата сума от
1000000 лв. От тях 236 бяха класирани
за втори тур, а 83 окончателно одобрени
за финансиране. 20 от одобрените
проекти са на училища, общини и
институции с които център Амалипе
работи. Една значителна част от тях
преминаха и организираното през юли
от Център Амалипе обучение за
подготовка на проекти

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007: НЯКОИ ФАКТИ
След изборите за органи на местната власт, провели се в България на 28 октомври 2007
г. броят на избраните общински съветници, издигнати от т.нар. “ромски партии”
чувствително намалява: от 126 (октомври 2003 г.) на 93 (октомври 2007). В същото
време броят на гласовете, подадени за тези партии е рекордно висок: 76 236 д. (За
сравнение – колкото и условни да са сравненията в подобни случаи - на
парламентарните избори през 2005 г. единствената самостоятелно явила се ромска
партия Евророма получи 45 637 гласа). Тази парадоксална ситуация се дължи на
въвеждането на избирателен праг, който за малките общини достига 9 % и прави
невъзможно влизането в общинския съвет на малките партии. Дължи се в още поголяма степен на противоречията между различните ромски партии и тяхното явяване
като конкуренти една на друга, което доведе до разпиляване на и без това немногото
гласове, подадени за тях. Ромският политически елит не се оказа на нужната висота за
да превърне увеличаващия се брой гласове, подадени за т.нар. “ромски партии” в
увеличен брой мандати...
Продължава на стр.3
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Продължава от стр.1

Център Амалипе

Приключи годишната среща на
ОССЕ
Председателят на Център “Амалипе” участва в
годишната среща на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ), която се проведе от
24 септември до 5 октомври в столицата на Полша Варшава. Годишната среща е най-високият форум на
организацията, в който участват посланиците на всяка
от държавите-членки, представители на институции и
неправителствени организация.
В рамките на таз годишната среща беше отделен цял
ден, посветен на Плана за интеграция на ромите и
синтите, приет от ОССЕ и неговото изпълнение от
държавите-членки. България бе представена от своя
посланик Чавдар Жечев.
Деян Колев бе единственият представител на ромска
НПО от България на форума. В своето изказване той
засегна причините за неизпълнението на документите
за интеграция на ромите, приети от страната – техния
нисък нормативен статус, липсата на бюджетно
финансиране и на административни структури с
подходящи правомощия. Беше засегнат и въпросът с
ромското политическо участие и манипулациите на
роми по време на избори. Участниците в срещата се
обединиха около идеята, че е важно да се гарантира
спиране на практиката за купуване на ромски гласове,
а също така да се подсигури адекватно присъствие на
ромите в местната власт и администрация.

Управление на културното
многообразие в мултиетнично
общество
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интеграцията на различните етнически групи,
съставящи американската нация. Особено внимание
бе отделено на интеграцията на афро-американците,
американските индианци, мюсюлманите в Америка,
испаноезичните американци, както и на проблема за
нелегалните емигранти в САЩ (понастоящем –
повече от 12 млн. души) и перспективите за тяхната
интеграция.
Срещи с представители на Конгреса и Сената на
САЩ, кметове и губернатори на отделните посетени
градове
и
щати,
с
представители
на
неправителствени организации, медии и религиозни
институции съставляваше част от програмата на
обучението. Участниците се възползваха от
възможността да реализират и множество срещи
извън програмата - с редови американци, за да се
запознаят с тяхното отношение към въпросите на
интеграцията. Също така те обмениха информация
помежду си за разрешаването на етническите
конфликти и противоречия в различните европейски
държави.
По думите на Деян Колев САЩ могат да
бъдат използвани като пример за това, че и по найтежките етнически проблеми може и трябва да се
работи и когато това се прави, резултатите
неминуемо идват. Все още не всички етнически
проблеми в САЩ са разрешени, но определено е
направено много и са постигнати сериозни
резултати. В това отношение България, а и Европа
като цяло са далеч назад и следва да предприемат
сериозни стъпки за да избегнат бъдещи проблеми и
да постигнат социална и етническа хармония.
Моделите от САЩ не бива да се пренасят
механично, тъй като ситуацията е различна, но
могат да бъдат използвани като идеи, както и като
доказателство, че е по-добре да се положат
превантивни
усилия
за
разрешаването
на
евентуални етнически, културни и религиозни
противоречия, отколкото да се изчаква те да
ескалират.

Председателят на Център “Амалипе” Деян Колев бе
на едномесечно посещение в САЩ, за да участва в
практическо обучение “Управление на културното
многообразие в мултиетнично общество”. Обучението
бе организирано от Държавния департамент на САЩ
и в него взеха участие 14 представители на 14
европейски държави. Деян Колев бе определен за
участник от страна на България от Посолството на
САЩ в София. В рамките на обучението участниците
посетиха Вашингтон, Мемфис, Айова, Санта Фе и Сан
Франциско, където се запознаха с проблемите на
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Център Амалипе

РОМИТЕ И МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007 – ФАКТИ И АНАЛИЗИ
Продължение от Първа страница

...На скандално заседание в края на юли,
българският парламент прие изменения в Закона
за местните избори като де факто въведе изборен
праг, равен на т.нар. “общинска избирателна
квота”. Тази квота се изчислява като се раздели
общият брой действителни подадени гласове на
броя на общинските съветници. Партиите
попаднали под тази цифра, автоматично губят
шансове за участие в преразпределянето на
гласове и за участие в Общинския съвет. За наймалките общини (имащи 11 общински съветника)
въведеният изборен праг е 9 %, което
автоматично обрича по-малките партии на
неучастие. В по-големите общини прагът е понисък, но също се явява бариера за малките
партии (между които са и ромските).
От своя страна т.нар. “ромски партии” не успяха
да постигнат дори формално единство и се явиха
като конкуренти в голяма част от общините.
Основните национално представени ромски
партии, които участваха в местните избори бяха
Евророма, Рома, Дром и новоучредената
Солидарност. Своето присъствие заявиха и
регионални обединения като Плам (Партия на
либералната алтернатива и мира) (Северозападна
България) Те предложиха листи за общински
съветници в 186 общини (от общо 264 общини в
цялата страна). В голямата част от посочените
общини - в 113 от тях – се явиха повече от една
ромска партия, които се конкурираха помежду си.
Това доведе до разпиляване на гласовете на тези
ромски избиратели, които бяха решили да
подкрепят ромска партия, а не някоя от
традиционните партии на левицата и десницата в
България. Крайният резултат обикновено беше
неуспех и на двете (или дори трите) ромски
партии да прескочат нововъдения изборен праг.
Така например в община Провадия Партия Дром
успя да привлече 309 избиратели, а Партия Рома –
469. Изборният праг там се оказа 500 гласа и така
нито една от двете партии не изпрати общински
съветник, макар сборът от гласоподавателите им
да позволяваше поне трима или дори четирима
местни законодатели. Още по-драматична бе

ситуацията в една от знаковите общини –
Монтана, в която се конкурираха всички
възможни ромски партии и като краен резултат тя
се оказа без нито един ром в общинския съвет.
Така в крайна сметка ромските партии успяха да
изпратят свой представител/представители в
общинските съвети на едва 36 общини, което е
по-малко от 14 % от общините в България.
От участвалите в местните избори ромски
партии най-успешно се представи партия
Евророма. Тя получи 31 720 гласа и 49 общински
съветника. Евророма успя да постигне и успех,
който никой не бе очаквал – получи мнозинство в
Общинския съвет на една от богатите общини –
Сандански. Това е първата община, в която
ромските общински съветници са мнозинство,
въпреки че ромите в общината са не повече от 10
%. Този факт се дължи на “разпиляването” на
гласовете на етническите българи между много
партии и на въведения изборен праг (виж погоре): голяма част от партиите не успяха да го
прескочат
и
техните
гласове
бяха
преразпределени между малцината успели
партии. Така изненадващо Евророма се оказа найголямата партия в общината, макар да получи
едва 6,34 % от гласовете. В този случай новата
избирателна система помогна на ромските
кандидати.
Все пак този успех е доста относителен,
тъй като на парламентарните избори през 2005 г.
партията получи значително повече гласове от
подадените на местните избори – 45 637 гласа
през юни 2005 г. в сравнение с 31 720 през
октомври 2007.
Местните избори не отбелязаха сериозно
увеличение на тенденцията за включване на роми
в листите на националните партии на левицата,
десницата и центъра. Роми бяха избрани за
общински съветници от листите на някои неромски партии – както леви, така и десни. Това не
е новост – подобен процес се наблюдаваше и през
2003 г. Все още е трудно да се определи какъв е
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РОМИТЕ И МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007 – ФАКТИ И АНАЛИЗИ
Продължение от стр.3

... броя на ромите-общински съветници избрани от
листите на т.нар. “национални” (неромски) партии.
Но той едва ли е чувствително по-висок в сравнение с
2003 г. Интересен е фактът, че част от изявените
представители на ромския политически елит
предпочетоха да участват в изборите като
представители на националните партии. Например
Брой гласове, спечелени от ромските партии
9552

10503

24461
31720

ДРОМ

Рома

Евророма

Солидарност

Брой мандати

10

6
28

49

ДРОМ

Рома

Евророма

Солидарност

председателят на Партия ДРОМ стана общински
съветник в гр. София като представител от листата на
най-голямата опозиционна партия ГЕРБ. Същото
направиха и други ромски политически лидери,
избрани в миналото като представители на ромски
партии.
Продажбата на ромските гласове се превърна
в една от основните теми по време на местните
избори – както от страна на медиите,

избори – както от страна на медиите, така и на
политиците. Продажбата на хиляди (може би
десетки хиляди) гласове не бе новост – тя е
практика, на която разчитат всички основни
партии в България от години. И на тези избори
кандидати от всички части на политическия
спектър купуваха гласове. Новото бяха две неща.
Първо, това че се купуваха не само ромски
гласове. Хиляди етнически българи – преди
всичко младежи, отчуждени от политическите
партии (подобно на голямата част от ромите)
също продадоха гласа си. Според един от
водещите български социолози Живко Георгиев
близо половината от продадените / купените
гласове на тези избори са гласове на български
младежи. Второ, новост бе публичната реакция
спрямо тази практика – както медиите, така и
ромските неправителствени организации осъдиха
остро тази практика (напр. Център “Амалипе”
проведе
кампания
сред
ромите
във
Великотърновска област под надслов “Не
продавай гласа си”). Партиите се обвиняваха
взаимно в купуването на гласове, макар да го
практикуваха активно.
За пореден път местни избори 2007
показаха слабото участие на ромските жени в
политиката или по-скоро липсата на готовност
сред ромските политически лидери да дадат
повече шанс на жените в политиката. Само 9 % от
общинските съветници, избрани от ромски
партии са жени. В същото време, значително поголям е броят на жените – кандидат-кметове.
Изненадващ е фактът обаче, че в значителна част
от случаите кандидатите за кмет не са включени в
партийните листи за общински съветници и
поради тази причина броят на жените – общински
съветници от ромски партии е толкова малък.

КРИЗАТА НА РОМСКИТЕ ПАРТИИ
Местните избори разкриха за пореден път
дълбоката криза, в която се намират т.нар.
“ромски партии”. Три индикатора ясно очертават
тази криза. Първо, ромските....

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.softwarelabs.com

Продължение на страница 6

Стр. 5 от 9

Център Амалипе

“Не продавай гласа си!”

Местните избори приключиха и
България вече има нови кметове. Особеностите
на местния вот тази година бяха много: като се
почне от интегралната бюлетина за гласуване и
се стигне до новата методика, по която се
разпределяха мандадите след изборите и която
доведе до много подадени жалби в
административните съдилища в страната.
Онова, което бе неминуемо на
изминалите избори обаче бе реалната опасност
от купуването на ромски гласове. Ето защо
Център „Амалипе” реши да противодейства на
предлагането на пари срещу честното
упражняване на вота.
Кампанията „Не продавайте гласа си!” беше
подкрепена от ОССЕ и се проведе сред
ромските общности в общините Стражица,
Златарица и Велико Търново. Тя продължи от
19 до 26 октомври, като нейната цел бе да
разясни начина на гласуване, броя на
бюлетините, с които ще се гласува, и да
мотивира избирателите да подкрепят този,
който най-добре би решил проблемите им. Тя бе
насочена основно към ромското население в
селата, където проблемите са и най-сериозни.
“Ние сме далеч от мисълта, че с една кампания
ще успеем да изкореним тази порочна практика.
За да бъде направено това трябва да се променят
още много неща – политиците да спрат
търсенето на гласове, защото предлагане има
само там където има търсене; и избирателите да
успеят да открият в кандидатите алтернатива,
която ще промени нещо за тях през следващите
четири години.” – сподели Деян Колев,
координатор на кампанията.
В рамките на кампанията бяха
изготвени тениски, брошури и видеоклип.

Посланията върху брошурата и видеоклипа бяха
излъчени от представители на тези общности, на
език, който е рабираем за тях и лесно може да
достигне до хората. Опитът на Център „Амалипе”
показва, че подобна кампания може лесно да се
възползва от средствата на съвременните
технологии, за да бъде максимално ефективна и
близка до хората. Видеоклипът, който бе изготвен
бе разпространяван основно на компактдискове.
Оказва се, че голяма част от семействата, особено
по селата, имат достъп до DVD-Player. Стартиралата
вече кампания и наблюденията на Център
„Амалипе” в Златарица, Стражица, с. Виноград, с.
Лозен и др. показват, че подобен клип е интересен,
атрактивен за хората, те намират начин да го
изгледат, като това в по-малка или в по-голяма
степен повлиява на нагласите им към купуването и
продаването на гласове.
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РОМИТЕ И МЕСТНИ ИЗБОРИ 2007 – ФАКТИ И АНАЛИЗИ
Продължение от стр. 4
Общински съветници от ромски партии
же ни
9%

мъже
91%
мъж е

ж ени

...партии не успяха да превърнат рекордно
високия брой гласове подадени за тях в по-висок
брой общински съветници. В голяма степен това
се дължеше на незрялостта на ромския
политически елит, който не успя да намери
формула за обединение и така “разпиля”
подадените гласове без да ги превърне в мандати.
Второ, знакови политически фигури от ромските
партии предпочетоха да се явят като кандидати на
т.нар. “национални” (не-ромски) партии. (Нека
поясним – не става въпрос за коалиция между
съответната ромска партия и национална партия,
а за явяване от листата на националната партия)
Оказа се, че дори лидерите смятат за рисково
явяването от своята ромска партия. Постепенно се
налага схващането, че като кандидати от листите
на ромските партии се явяват само тези, които не
са успели да бъдат включени в листите на
националните партии. Това схващане определено
е невярно в много случаи, но подкопава
доверието в ромските партии. Трето, макар
ромските партии да получиха рекордно висок
брой гласове, те не успяха да получат
мнозинството от ромските гласове. Повечето
роми предпочетоха да гласуват за не-ромски
партии.
Тъй като националните партии все още са далеч
от идеята да включат голям брой роми на
избираеми места в листите си, кризата на
ромските партии понастоящем означава и криза
на политическото представителство на ромската
общност.

След местните избори: възможна
ли е появата на силна ромска
партия?
Всякакви прогнози в тази сфера, макар и базирани
на резултатите от реални избори, са по-скоро
умозрително занимание, близко до научната
фантастика. Все пак, анализирайки проведените
избори можем да кажем, че появата на силна
ромска партия е възможна, но не и при настоящото
състояние на т.нар. “ромски политически елит”.
Две тенденции позволяват появата на силна ромска
партия. Първата е увеличаващия се брой на гласове,
подавани за ромските партии. На тези избори
ромските партии получиха близо три процента от
подадените гласове. Ако тази тенденция се запази
не е изключено на едни парламентарни избори
евентуална коалиция от ромски партии да успее да
прескочи прага от 4 % и да стане парламентарна
сила. Втората тенденция е продължаващото
нежелание на националните партии да привлекат в
своите листи значителен брой роми. Това
благоприятства сепарирането на ромската общност
и насочването и към т.нар. “ромски партии”.
От друга страна е очевидно, че настоящия ромски
политически елит е неспособен да изгради единна
политическа структура и да превърне подадените
гласове в реални мандати. На този етап няма
сигнали за протичаща смяна сред ромския
политически елит.
Появата / непоявата на силна ромска партия ще
зависи от два важни фактора: от готовността на
националните партии да включат реално ромската
общност в своя дневен ред и респективно – да
включат роми на избираеми места в листите си, и от
състоянието на ромския политически елит.
Продължаването на тенденцията на невключване на
ромската общност от страна на националните
партии, комбинирана с обновяване и политическо
съзряване на ромския елит би могло да доведе до
появата на силна ромска партия. Останалите
възможни варианти по-скоро възпрепятстват
подобна поява..
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Семинар за социални работници
„Работа с ромска общност”

Тридневен семинар за социални работници от
София и Пазарджик се проведе в старата столица
на 8 и 9 октомври. Негови организатори бяха
Институт за социални дейности и практики, гр.
София и Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе”, Велико Търново, в
рамките на проект по порграма ФАР.
Целта на семинара бе обучение на социалните
работници в работата им с ромска общност, като
се набляга на отчитането на спецификите на
различните ромски групи. Семинарът
беше
разделен на теоретическа и практическа част,
включваща теренна работа в кв. Гарата и кв.
Калтинец в гр. Горна Оряховица. По този начин
социалните работници трябваше да преодолеят
стереотипите относно ромите, като отидат на
място при тях, в техните домове и разговарят с тях. На базата на впечатленията си те трябваше да посочат важни
насоки в работата с хората от етническите малцинства. Част от обучението се състоеше и в посещението на
гробищата в гр. Лясковец, където може да се видят съвременни гробници на калдараши, илюстриращи почитта
към мъртвите и задгробния живот.
„Смятаме, че обучението бе полезно и наистина ще им помогне в социалната работа с деца и възрастни”,
каза Деян Колев – председател на Център „Амалипе”. В края на семинара участниците получиха сертификати.
«Очакванията ми от семинара бяха да получа повече информация за ромската общност и за спецификата на
работата с нея. Очакванията ми напълно се оправдаха. Научих много нови неща и ми беше полезо. Създавате
много приятна атмосфера. Продължавайте в същия дух.” – сподели един от участници в края на обучението

Лятно училище за общностно развитие – 2007
Мамая, Румъния
Приключи едноседмичното Лятно училище за
общностно развитие – 2007, в Мамая, Румъния,
което се проведе от 24 до 30 септември. Училището
за общностно развитие се финансира от
Европейската комисия като за участие в него бяха
избрани
20
румънски
и
20
български
неправителствени организации, сред които и Център
„Амалипе”, гр. Велико Търново.
Ролята на хората, работещи за общностното
развитие
(community
practitioners),
картографирането на проблемите на общността,
самонаемането в селските райони, разрешаването на
конфликти и фасилитирането, бяха само част от
разглежданите в обучението въпроси.
Лятното училище за общностно развитие се
оганизира от Румънската асоциация за общностно
развитие. Основните лектори на обучението бяха

Душан Ондружек и Каролина Микова от „Партньори
за демократична промяна” - Словакия. Експертите са
на мнение, че е трудно да работиш в сферата на
общностното развитие в селските райони, където
процентът на безработица е висок. Още по-трудно е да
работиш в населени места, където местните жители
са представители на различни етнически групи и
вероизповедания.
До момента Център „Амалипе” е свършила нелеката
задача да картографира проблемите на местните
жители на над 20 населени места от област Велико
Търново. Да работиш за разрешаването на проблемите
на хората изисква пълно себеотдаване. Понякога даже
е неблагодарно начинание. Но вярата в това да знаеш,
че няма невъзможни неща, прави чудеса”, споделя
участвалият в лятното училище Атанас Стоянов от
Център „Амалипе”
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„Интеркултурното
образование – средство за
участие на малцинствата
в образователния процес”
Конференция “Интеркултурното образование –
средство за участие на малцинствата в
образователния процес” се проведе в гр. Тузла,
Босна и Херцеговина от 8 до 10 ноември.
Конференцията бе организирана в рамките на
двугодишен
проект
на
организациите
“Справедливост и мир” – Холандия, “Лига за
Европа” – Румъния, Обществено движение
“Многонационална Грузия” – Грузия, Хелзинкска
гражданска асамблея – Босна и Херцеговина и
Център “Амалипе” – България. По време на
конференцията бяха разисквани теоретични
въпроси свързани с интеркултурното образование
и възможностите за неговото въвеждане в
образовтелните
системи
на
европейските
държави.
Деян Колев и Теодора Крумова представиха
опита на Център”Амалипе” по въвеждане на СИП
“Фолклор на етносите” и постигнатите резултати,
както и извършеното от организацията през 2007
г. по създаване на мрежа от училища, прилагащи
на практика интеркултурното образование.
Участниците в конференцията изработиха
програма с конкретни искания, която адресираха
до Съвета на Европа.

Над 50 учители бяха
обучени да преподават
СИП “Ромски фолклор”
Семинар за учители от цялата страна, които ще
преподават СИП „Фолклор на етносите – Ромски
фолклор” през настоящата учебна година се проведе
във Велико Търново. Началото на срещата бе на 5
октомври, а неин организатор бе Центърът за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.
В продължение на три дни 52-та
преподаватели се учиха как да запознаят децата с
фолклора на различните етноси в България и
предимно на ромския. Многото интерактивни и
нетрадиционни методи на обучение, непрестанните
игри и прожектирането на обучителни филми имаха
за цел да подготвят присъстващите по какъв начин
по-ефективно да задържат вниманието на децата в

клас.
За отделните групи роми в България и техните
празници и обичаи лекция изнесе председателят на
„Амалипе” Деян Колев. В нея бяха посочени
особеностите при празнуването на Василица,
Гергьовден (Ерделези), Великден (Патраги) при
ромите -хриятияни и Курбан Байрам, Рамазан
Байрам при ромите – мюсюлмани.
Истински фурор сред учителите предизвика
темата за ромската сватба и ритуалите около нея.
Със света на ромската приказка от своя
страна учителите запозна зам.-председателят на
„Амалипе” Теодора Крумова. В края на семинара тя
даде наставления на бъдещите преподаватели по
СИП ”Ромски фолклор” как да използват трите
учебни помагала по предмета, като им раздаде
допълнително и дискове с обучителни материали и
популярни ромски песни.
СИП „Фолклор на етносите – Ромски
фолклор” съществува от 2002 г. като днес вече се
изучава в над 230 училища в цялата срана. „Целта
на този предмет е да запознае децата с богатия
фолклор, който имат техните общности, като
същевременно ги научи на етническа търпимост и
толерантност, на уважение към различието на
другия” – каза Теодора Крумова. Поради засиления
интерес на преподавателите към предмета се очаква
през тази учебна година Център „Амалипе” да
организира втори подобен курс.
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ОУ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ”,
С. СРЕДИЩЕ, ОБЛ. СИЛИСТРА
Този път обединихме двете рубрики, защото това,
за което искаме да ви разкажем съдържа елемнти
и от двете. Представяме Ви ОУ „Цанко
Церковски”,
с.
Средище,
Силистренско.
Училището е една от онези искрици, които години
наред неуморно съхраняват културното богатство
на селото, независимо на кой етнос принадлежи
то. Нещо повече, успяват умело да вплетат това
фолклорно богатство в учебните часове.
През изминалата учебна година в групата по СИП
„Фолклор на етносите – ромски фолклор” бяха
включени 26 деца от 2. и 6. клас, които обаче
изумяват със своята активност. Разбираме за това
по нагледните материали, които са ни изпратили
преподавателките Румяна Стефанова и Нели
Стаматова и сме сигурни, че те са любимите
учители на учениците в Средище.
До момента нахъсаните за успехи и изява
ученици от Средище са реализирали теренна
работа в селата Средище и Давидово! Там те са
издирили, записали и пресъздали устойчиви
лечебни практики от народната медицина.
Освен, че взимат активно участие във
всички училищни тържества, учениците от ОУ
„Цанко Церковски” са получили и грамота от
самия министър на образованието Даниел Вълчев.
Децата в с. Средище не скучаят. През
изминалата учебна година те:
- ходиха на гости в лагера на роми-калайджии;
- участваха в шествие с портрети на българските
будители на техния празник – 1 ноември;
- бяха си на гости на празниците Байрам и Коледа;
- изработиха готварски книжки
с всякакви
празнични вкусотии – „Бабини рецепти за
празниците Байрам и Нова година”;
- посещаваха много театрални постановки;

- и много, ама наистина много други неща, за които
няма да ни стигне цял ден да Ви разказваме.
Нещо свръхинтересно за учениците на с. Средище и
което прави чест на Община Кайнарджа е
организираният Втори общински събор „Ние ромите
също сме европейци”, организиран от общ.
Кайнарджа и народно читалище „Стефан Караджа”,
с. Средище. От там децата са наградени с грамота в
Конкурса за най-добър ориенталски танц J
Освен всичко това децата на Средище
пишат изключително хубави стихотворения. За да
се уверите сами ето едно от тях.
Фокусници
В нашта весела дружина
роми, българи, татари има –
фокусници са мнозина.
Публиката подлудяват,
щото физика изучават J
Балони с уста надуват,
мислено до космоса в ракети пътуват,
със симпатично мастило рисуват,
бързо чорапи събуват...обуват.
Шоуто, което днеска нашата дружина прави,
e с послание: “Да бъдем весели и здрави!”
Мюстеджеб Ахмед, VI клас
ОУ „Ц. Церковски”, с. Средище, общ. Кайнарджа
А ние пожелаваме на децата и учителите от с.
Средище да са все така усмихнати и активни!

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ”
Велико Търново 5000, ул. „Христо Ботев” 2, п.к.113
Тел/Фах: (062) 600 – 224, center_amalipe@yahoo.com, http://geocities.com/amalipe2002
Бюлетина изготвят Атанас Стоянов и Славка Стефанова
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