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ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ
ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
„ЗАЩО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ?“

бразованието е един от важните периоди от живота на човека. За всеки един от нас ролята на
образованието се оказва, че има различно значение. Това, което събременният живот доказва
всеки ден е, че липсата на образование създава предпоставки обществото да изолира необразованите и
те за се окажат социално изключени.
Ние от Център „Амалипе“ работим в посоката – повишаване степента на образование на нашите
партньори – учениците от над 270 училища от страната. Като част от нашата философия сега питаме:
Защо средно образование?
Нужно ли е то в съвременния динамичен живот? Нужно ли ни е образование, по-високо от средното?“
Всеки ученик, група ученици от едно училище или група училища могат да участват в конкурса.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА:

Участниците могат да избират следните области, като могат да подадат кандидатури и в трите
направления:
1. РАЗДЕЛ ЕСЕ „Защо средно образование?“ – до 5000 знака, word формат.
Задължителни реквизити на есето: заглави и подзаглавие; ясно изразена теза; представени аргументи за
защита на тезата; правопис и пунктуация; графично оформление..
Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1) и следната
информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището,
име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.
Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас
2. РАЗДЕЛ ВИДЕОМАТЕРИАЛ: Кратък филм до 5 минути „Защо средно образование?“ –
филмът може да бъде заснет с професионална камера, с телефон или с друга снимачна техника.
Задължителни реквизити на филма: заглавие и подзаглавие; надпис с името на участникът, който говори
от екрана; при заснемане на филмът с телефон задължително е той да се държи хоризонтално, за да се
използва целият екран, при заснемане с вертикален телефон се намалява екрана и той излиза с черни
полета отстрани, заснемате с ХОРИЗОНТАЛЕН телефон; поставени финални надписи с участниците и
техническият екип по изработката на филма; озвучаване;
Задележка: по преценка на участниците могат да бъдат поставени субтитри, което ще бъде реверанс
към тези, които имат намален или увреден слух; помощ от учители е допустима единствено при
монтиране на кадрите или като консултанти по технически въпроси.
Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1) и следната
информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището,
име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.
Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас
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3. РАЗДЕЛ PowerPoint презентация „Защо средно образование?“ – до 10 слайда
Задължителни реквизити: заглавана страница; снимки от училищният живот на кандидата; авторски
рисунки на ученици от училището; текст; финален слайд с информация за участника;
Всяко произведение да бъде придружено от с декларация за авторство (Приложение № 1) и следната
информация: име на автора, възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти, име на училището,
име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.
Възрастови групи: от I до V клас и от VI до XII клас
Къде да изпратите Вашите есета, филми и презентации?
На следният е-мейл адрес: konkurs@amalipe.com или на адрес
ЦМЕДТ „Амалипе” / за конкурса „Защо средно образование“/
Велико Търново 5000,
пощенска кутия 113
ул. Самуил № 4 ет.1 ап.16
Краен срок за изпращане на материалите – 15.01.2018 година (важи пощенското клеймо).
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани в сборник.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват
и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на инициативата. Конкурсни творби, които не
отговарят на посочените в регламента изисквания няма да се журират. Компетентно жури ще определи
наградените участници.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 08 април 2018 г. по време на церемония, свързана
с отбелязването на Международния ден на ромите. Авторите на номинираните творби ще бъдат
предварително уведомени за откриването на изложбата и връчването на наградите.

За допълнителна информация и възникнали въпроси около участието в конкурса, моля пишете на
имейл
konkurs@amalipe.com, или на телефон 0884 912 508 – Петя Димитрова

Успех на всички участници и бъдете иновативни, креативни и смели!
Екипът на ЦМЕДТ „Амалипе“
Пълните условия на конкурса можете да изтеглите от тук
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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ДА СИ
БУДИТЕЛ НЕ Е ТИТЛА, А МИСИЯ!

У

важаеми учители! Уважаеми просветители!
Не са много нациите, които в своя календар имат ден за почит към велики личности, които в мигове
на изпитание са поддържали жив националния им дух! Ние, българите, сме едни от тях!
Първи ноември е Ден-символ на българската духовност, национална идентичност и повод за
преклонение пред делото на народните будители. Всеки от нас, с открито сърце и душа, изразява почит
и благодарност към хората, знайни и незнайни, посветили живота, делото и творчеството си на нас, за
да съхраним Род, Народ, Родина!
Да си будител не е лесно - нито в миналото, нито сега. Това не е титла, която някой може да си окичи,
това е оценка, която другите ти дават. Будител не се става в лесни времена. Да си будител означава да
вървиш срещу статуквото ... Не им е било лесно и на всички ония мъже и жени, които честваме днес.
Много от тях са били охулени, неразбрани, разочаровани - но са имали мисия, кауза и вяра! Будители
не са ги нарекли съвременниците им, нарекло ги е времето и историята. 1 ноември е ден да почетем не
само онези хора, които са направили възможно времето ни днес, но и всички онези, които го случват
тук и сега! А те не са малко! Щастливи сме, че познаваме мнозина от тях - всички онези, които успяват
да влязат в най-скритите кътчета в душата на всяко едно дете, родител и да ги накарат да замечтаят да
успеят! Честит празник, колеги! Бъдете здрави, силни и вдъхновени, защото вашата работа вдъхновява
хиляди деца!
Екипът на ЦМЕДТ “Амалипе”
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ЦЕНТЪР “АМАЛИПЕ” ОТБЕЛЯЗА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА
ТОЛЕРАНТНОСТТА

AMALIPE CENTER CELEBRATED
THE INTERNATIONAL DAY OF
TOLERANCE

Ц

A

През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава
страните членки, да почитат 16 ноември за ден на
толерантността, като с дейности да разпространяват
идеята за разбирателоство между народите. Именно
на 16 ноември 1995 година, държавите-членки на
ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите
на толерантността. Като член първи е залегнала
дефиницията на термина толерантност.

In 1996, the UN General Assembly called on member states
to honor November 16 as a day of tolerance, with activities
to spread the notion of mutual understanding among
peoples. It was on 16 November 1995 that the UNESCO
member states adopted the Declaration of Principles of
Tolerance. The first is the definition of the term tolerance.

КАКВО Е ТОЛЕРАНТНОСТТА:
“Толерантност означава уважение, приемане и
разбиране на богатото многообразие от култури
в нашия свят, на всички форми на самоизява и
способите за проява на човешката индивидуалност”.
“За да има толерантност – трябва да има знания,
откритост, общуване, свобода на мисълта, съвестта
и убежденията”.
“Толерантност – това е хармония в многообразието.
Това не е само морален дълг, но и политическа и
правна потребност”.
“Толерантността е най -висшата добродетел”.
Това са част от посланията, които се опитахме да
предадем по време на кампаниите, организирани
в цялата страна. А хората откликваха с усмивка и
желание, защото видяха стремежите на младите да се
борят и да постигнат едно силно и обединено общество,
въпреки различията.

WHAT IS TOLERANCE:
“Tolerance means respect, acceptance and understanding
of the rich diversity of cultures in our world, of all forms
of self-expression and means of manifestation of human
individuality.”
“To have tolerance - there must be knowledge, openness,
communication, freedom of thought, conscience and
belief.”
“Tolerance - this is harmony in diversity, not just a moral
duty but also a political and legal need.”
“Tolerance is the highest virtue.”

ентър „Амалипе“ отбеляза Международния ден на
толерантността 16 ноември 2017 година в десетки
населени места в страната, под мотото „Толерантността
- единство на различията“. Различни инициативи бяха
организирани от местните структури на организацията
- Центровете за развитие на общността, формирани
в 11 общини, заедно с местните клубове за развитие
и училищата от мрежата на Център “Амалипе”,
включени в образователната програма „Всеки ученик
ще бъде отличник“, както и преподаватели, студенти,
представители на институции, граждани, активисти и
приятели.

malipe Center celebrated the International Day of
Tolerance November 16, 2017 in dozens of settlements
in the country under the motto “Tolerance - Unity of
Differences”. Various initiatives were organized by the local
structures of the organization - the community development
centers formed in 11 municipalities, together with the
local development clubs and schools from the Amalipe
Center network, included in the “Every student will be a
winner” Project and teachers, students, representatives of
institutions, citizens, activists and friends.

These are some of the messages we tried to convey during
the campaigns organized across the country. And people
responded with a smile and desire because they saw the
aspirations of young people to fight and achieve a strong
and united society, despite the differences.

Информация за кампаниите по места и снимки Detailed information
вижте тук.
photos here.

about

local
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ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЖЕНА ОТ
РОМСКИ ПРОИЗХОД СТАВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Л

ивия Ярока стана първата жена от ромски
произход, избрана за Заместник - председател
на Европейския парламент, след като на пленарната
сесия на 15 ноември 2017 г, тя получи подкрепата на
290 депутата.

A ROMA WOMAN HAS BEEN
SLECTED VICE PRESIDENT OF THE
EUROPEAN PARLIAMENT

L

ivia Jaroka became the first
woman of Roma origin to
be elected Vice - President of
the European Parliament in a
plenary session on November 15,
2017, by 290 voices in favour.

Ливия Ярока е унгарски политик и през 2004 г. първата
жена, депутат в Европейския парламент в Страсбург от
Livia Jaroka is a Hungarian
ромски произход. Ярока е от унгарската консервативна
politician and in 2004 she was
партия „Фидес“ и е в парламентарната група на
the first female member of the
Европейската народна партия (ЕНП). В парламента
European Parliament in Strasbourg
тя участва в няколко комисии, включително в тази за
of Roma origin. Jaroka is from the Hungarian conservative
граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред.
Ливия Ярока е родена на 6 октомври 1974 г. в градчето
Тата, Унгария, в семейство на еврейка и ром, а после
живее в Шопрон до австрийската граница. По думите ѝ
там нямало други роми и затова като дете не е усещала
дискриминация или расизъм. Ярока твърди, че идва поскоро от семейство на музиканти, макар че майка ѝ е
била шивачка, а баща ѝ - сервитьор. Едва когато баща ѝ
губи работата си, защото австрийски туристи не искали
да ги обслужват „мургави“, тя се мести с фамилията в
Будапеща, където попада в ромска общност (тя самата
нарича прочутия 8-ми квартал „унгарския Харлем“) и
там се събужда етническото ѝ съзнание.
В края на 90-те години тя учи във филиала на
Централноевропейския университет във Варшава и
специализира социална антропология в Юнивърсити
колидж - Лондон, с акцент върху етническата
идентичност на ромите и как тя е повлияна от
расистките текстове в рап музиката в Унгария и
отразена в младежкото движение „Горд съм, че съм
ром“.

Ярока е и сред създателите през 2001 г. на Radio C първата изцяло ромска информационна радиостанция
в Централна Европа.
През 2006 г. Ярока е сред лицата в рекламата „Съюз на
ценностите“, част от кампания на ЕНП да модернизира
образа си пред европейците, а през септември 2006
е номинирана за титлата „Парламентарист на 2006
година“ в областта на правосъдието и основните права
на Parliament Magazine.
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Fidesz party and is in the EPP Group. In the Parliament,
she participates in several committees, including the
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.
Livia Jaroka was born on October 6, 1974, in the town of
Tata, Hungary, in a family of Jewish and Roma, and then
lives in Sopron near the Austrian border. According to her,
there were no other Roma, and as a child she did not feel
any discrimination or racism. Jaroka claims she comes from
a family of musicians, though her mother was a tailor and
her father a waiter. When her father lost his job because
Austrian tourists did not want to be served by “darkskinned”,
she moved with the family in Budapest, where she fell into
a Roma community (she called the famous 8th district of
Hungarian Harlem) awakens her ethnic consciousness.
At the end of the 1990s, she studied at the Central European
University Branch in Warsaw and specialized social
anthropology at University College London, focusing on
the Roma ethnic identity and how it is influenced by racist
texts in rap music in Hungary and reflected in the youth
movement “I am proud to be Roma”.
Jaroka is also among the creators in 2001 of Radio C the first fully Roma information radio station in Central
Europe.
In 2006, Jaroka was among the people in the “Union of
Values”, part of the EPP campaign to modernize its image
to Europeans, and in September 2006 was nominated for
the 2006 Parliamentary Prize in the field of Justice and
Fundamental Rights Parliament Magazine.

БЪЛГАРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТО НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ТЕМАТА
ЗА РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ

ROMA INTEGRATION AND THE
BULGARIAN PRESIDENCY OF THE
COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION

На 22 ноември Велико Търново беше домакин на
информационна среща, посветена на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз.
Участие в нея взеха Министър Лиляна Павлова,
инж. Даниел Панов, Кмет на Велико Търново и
областният управител проф. Любомира Попова.
Министър Павлова представи мотото на Българското
председателсто „Съединението прави силата“ и
неговият официален превод на английски „United We
Stand Strong”, както и четирите приоритета по време на
Българското председателство: 1) дебатът за бъдещето
на Европа и младите хора, вкл. и дебатът за бъдещето
на кохезионната политика и предстоящият бюджет;
2) сигурност и стабилност; 3) темата за Западните
Балкани, което е и специфичният български принос за
председателството и 4) единният цифров пазар.

On November 22, Veliko Tarnovo hosted a meeting
dedicated to the Bulgarian Presidency of the Council
of the European Union. Minister Lilyana Pavlova, Mr.
Daniel Panov, Mayor of Veliko Tarnovo and Regional
Governor Prof. Lubomira Popova took part in it. Minister
Pavlova presented the motto of the Bulgarian Presidency,
United We Stand Strong, and the four priorities under
the Bulgarian Presidency: 1) the debate on the future of
Europe and young people, and the debate on the future of
Cohesion Policy and the forthcoming budget; 2) security
and stability; 3) the theme for the Western Balkans, which
is also the specific Bulgarian contribution to the presidency
and 4) the single digital market.

Теодора Крумова постави два въпроса в рамките
на последвалата дискусия. Първият беше свързан
с осигуряването на достъпна среда по време на
председателството. Отговрът на Лиляна Павлова
реферираше единствено към достъпността в НДК.
НДК обаче няма да
концентрира всички
събития в рамките на
Председателс твото.
Това за пореден път
показа, че България
все още не успява,
нито по отмошение
на нагласите си, нито
по отношенеи на
физическа достъпност
на
средата
да
гарантира свободата
и достъпността на
всеки един гражданин.
Оказа се, че дори
и залата, в която
бяха представени приоритети на Председателството
(Музей „Възраждане и Учредително събрание“) не

Teodora Kroumova put two questions in the framework
of the subsequent discussion. The first was to provide an
accessible environment during the Presidency. Lilyana
Pavlova’s response only referred to accessibility in the
National Palace of Culture. The National Palace of Culture
will not concentrate
all the events within
the Presidency. This
again showed that
Bulgaria still fails to
guarantee the freedom
and accessibility of
every citizen, either
through its attitudes,
or in terms of the
physical accessibility
of the environment. It
turned out that even
the hall where the
presidency’s priorities
(the Museum of
Revival
and
the
Constituent Assembly) were presented did not provide any
possibility for people with physical disabilities to attend
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предоставя никаква възможност в тази среща да се
включат и хора с физически увреждания. По време
на Председателстово обаче България ще трябва да
намери начин да приложи реално един от принципте,
които в много от останалите страни членки е част от
ежедневието, а не допълнително усложнение.

the meeting. During the presidency, however, Bulgaria will
have to find a way to actually apply one of the principles,
which in many other member states is a part of everyday
life and not an additional complication.

Вторият въпрос, който Теодора Крумова постави,
е защо България неглижира темата за ромската
интеграция. Въпреки продължителното настояване
и от страна на гражданския сектор, и от страна
на Европейската комисия, България не прие
домакинстването на Европейска ромска платформа по
време на Българското председателство, за разлика от
другата държава в триото – Австрия, която има едва
0.2 % ромско население. Теодора Крумова подчерта,
че по този начин България е пропуснала шанса да
покаже политическа воля, добри практики, както и да
повиши чувствително нивото на обществена подкрепа
(вътрешна и външна) за процесите на интеграция.
Лиляна Павлова отговори, че темата за ромската
интеграция все пак ще бъде включена в събитията
по време на Председателството: Конференцията на
високо ниво за бъдещето на Европейския социален
фонд, организирана от МТСП, както и събития,
отганизирани от Министерство на образованието и
науката.

The second question put by Teodora Krumova is why
Bulgaria neglects the topic of Roma integration. Despite
the continued insistence both on the part of the civil
sector and the European Commission, Bulgaria did not
accept the hosting of a European Roma Platform during
the Bulgarian Presidency, unlike the other country in the
trio - Austria, which has only 0.2% of the Roma population.
Teodora Kroumova stressed that Bulgaria has thus missed
the chance to show political will, good practices, and to
raise significantly the level of public support (internal and
external) for the integration processes. Lilyana Pavlova said
that the issue of Roma integration would still be included
in the events during the Presidency: the High Level
Conference on the Future of the European Social Fund
organized by the MLSP, as well as the events organized by
the Ministry of Education and Science.

Страница на българското председателство https://eu2018bg.bg

Page of the Bulgarian Presidency https://eu2018bg.bg
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ЗАПОЧВА РАБОТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ОПНОИР

THE OPSESG EXECUTIVE
AGENCY HAS BEEN
ESTABLISHED

т 1 ноември 2017 г. Главна дирекция
„Струтурни фондове” в МОН се трансформира
в Изпълнителна агенция „Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА
ОПНОИР). Това става, след като Министерски съвет
одобри постановление 237 / 23.10 за създаването на
агенцията и нейния устройствен правилник.

tructural Funds General Directorate at the Ministry
of Education and Science was transformed into
Executive Agency “Operational Program Science and
Education for Smart Growth” (OPSESG) since 1st of
November. This happens after the Council of Ministers
approved Decree 237 / 23.10 on the establishment of the
agency and its rules of procedure.

О

S

Изпълнителната
агенция
е
второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити към министъра на
образованието и науката. Тя ще изпълнява функциите
на Управляващ орган на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 20142020 г. и всички произтичащи от това задължения и
отговорности съгласно националното законодателство
и правото на Европейския съюз. Агенцията ще работи
и като междинно звено по Приоритетни оси 3 и 4
на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013 г. до нейното приключване.

The Executive Agency is a subordinate authorizing officer
with the Minister of Education and Science. It will perform
the functions of the Managing Authority of the “Science and
Education for Smart Growth” Operational Program 20142020 and all the resulting obligations and responsibilities
under the national and European Union law. The Agency
will also act as an intermediary under Priority Axes 3
and 4 of the Operational Program “Human Resources
Development” 2007-2013 until its finalization.

Създаването на ИА „ОП НОИР“ е следствие от
необходимостта да се отстранят несъответствия и
слабости, идентифицирани в предварителен одитен
доклад на Европейската комисия за ОП НОИР. Найкритична е констатацията, свързана с необходимостта
от разделяне на функциите между Управляващия орган
на ОП НОИР и МОН като конкретен бенефициент по
проектите, финансирани от програмата.

The creation of the OPSESG Executive Agency was a
consequence of the necessity to eliminate the inconsistencies
and weaknesses identified in the preliminary audit report
of the European Commission on OPSESG. The most
critical is the finding related to the necessity of division of
functions between the Managing Authority of OP SESG
and MES as a concrete beneficiary of the projects financed
by the program.

Новата Изпълнителна агенция ОПНОИР ще
разполага със сто и шест щатни бройки, разпределени
в 6 дирекции:

The new Executive Agency will have one hundred and six
positions in 6 directorates:

- дирекция „Управление на риска и контрол“;

- “Risk Management and Control” Directorate;

- дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“;

- “Programming, Monitoring and Evaluation” Directorate;

- дирекция „Подбор на проекти и договаряне“;

- “Project Selection and Contracting” Dorectorate;

- Главна дирекция „Верификация“.

- General Verification Directorate;

- дирекция “Финансово планиране, счетоводство и

- Financial Planning, Accounting and

плащания”;

Payments Directorate;

- дирекция „Администрация и управление“.

- “Administration and Management” Directorate .
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Постановлението влиза в сила от първи ноември 2017
г. Устройственият правилник вижте тук.

The Decree enters into force from 1st of November 2017.

Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ бе създадена след сериозен
обществен дебат, застъпничество от научните среди
и последвало правителствено решение в началото
на 2013 г. Програмата е единствената двуфондова
програма в България: съ-финансира се от Европейския
фонд за регионално развитие и Европейския социален
фонд.

The “Science and Education for Smart Growth “ Operational
Program was set up following a serious public debate,
advocacy from the scientific community and a government
decision in the beginning of 2013. The program is the
only two-fund program in Bulgaria: it is co-financed by
the European Regional Development Fund and European
Social Fund.

След амбициозния си старт, ОПНОИР изпадна в
криза. Големите операции по ос 1, насочени към
научно-развойна дейност все още не са достигнали
до фазата на одобряване на проекти и подписване
на договори. Не са стартирани операциите за
квалификация на учителите и ред други, одобрени от
Комитета за наблюдение. Проект „Твоят час” стартира
със закъснение и изпълнението му „скърца”. Сериозни
проблеми бяха констатирани в предварителен одитен
доклад на Европейската комисия преди година, когато
ОПНОИР се управляваше директно от министъра на
образованието.

After its ambitious start, OPSESG has fallen into a crisis.
Major operations under Axis 1 have not yet reached the
stage of project approval and contract signing. Teacher
Qualification Operations have not been launched, as well
as others, approved by the Monitoring Committee. Project
“Your Lesson” starts with a delay and its performance
“creaks”. Serious problems were identified in a preliminary
audit report of the European Commission a year ago
when OPSESG was directly managed by the Minister of
Education.

Първи ноември е един от най-светлите празници:
Денят на народните будители. На добър час, колеги
от Изпълнителна агенция „Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж“!
Дано успеете да събудите изпадналата в дълбок сън
ОПНОИР, за да може тя да изпълни мисията, с която
бе създадена: по-добро образование за всички и
наука на световно ниво!

November 1st is one of the brightest celebrations: The
Day of National Heroes. Good luck, colleagues from the
Executive Agency “Operational Program Science and
Education for Smart Growth”!
You have the chance to awake the OP SESG in order
to fulfill its main mission: better education for all and
world-class science!
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ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И
ТРЕТА РАБОТНА СРЕЩА ПО
ПРОЕКТ DIGIUP СЕ ПРОВЕДЕ В
ИСПАНИЯ

В

сърцето на Каталуния – Барселона между 26-27
октомври се събраха партньорите по проект DigiUp
– Дигитално обучение чрез интерактивни групи. Целта
беше да се осъществят поредната работна среща и
заключителната конференция по проекта.
В проект DigiUp, финансиран
по програма Erasmus +, участват
партньори от 4 държави – Германия,
Швеция, Испания и България.
Център „Амалипе“ е българският
партньор по проекта, чиято основна
цел е да се увеличи капацитета
за използване на дигиталните
технологии на хора, чиито умения
не са достатъчно развити. Чрез
усвояване на новите технологии, те
ще бъдат по-квалифицирани и конкурентноспособни.
От българска страна освен представител на Център
„Амалипе“ участва и Даниела Христова, директор на
Обединено училище „П.Р.Славейков“ в с.Джулюница,
която бе обучител по проекта. Тя разказа за опита си,
затрудненията и резултатите, до които са достигнали
по време на проведения пилотен курс за дигитални
умения в нейното училище.
През двата дни на работната среща партньорите
обсъдиха проблемите, които са срещнали и успехите
на участниците в курса. Определиха последващи
задачи и срокове. Въпреки че във всяка страна
организациите работят с различни целеви групи –
хора от ромския етнос, мигранти, възрастни хора,
участниците споделиха, че виждат изключителен
смисъл от извършените дейности и ще търсят начин да
продължат DigiUP-курсовете и след края на проекта.

FINAL CONFERENCE OF THE
DIGIUP PROJECT WAS HELD IN
BARCELONA

B

etween 26 and 27 October, in the heart of Catalonia
- Barcelona, the DigiUp project partners gathered to
held the final partner meeting. The aim was to carry out
the last partner meeting and the final conference on the
project.

The project DigiUp, funded under the Erasmus + program,
involves partners from 4 countries - Germany, Sweden,
Spain and Bulgaria. Amalipe Center is the Bulgarian
partner in the project whose main goal is to increase the
capacity to use digital technologies for people whose skills
are not developed enough. By learning new technologies,
they will be more skilled and competitive.
On behalf of the Bulgarian side, Amalipe Center has been
represented by Denitsa Ivanova and Daniela Hristova,
principal of the PR Slaveykov United School in Julyunitsa,
who was a trainer of the project. Ms Hristova talked about
her experience, the difficulties and the results she had
reached during the digital skills pilot course at her school.
During the two days of the workshop, the partners discussed
the problems they had encountered and the success of
the participants in the pilot course. They determined
subsequent tasks and deadlines. Although organizations
work with different target groups in each country - Roma
people, migrants, the elderly, the participants said they saw
an extraordinary sense of the work done and would look
for ways to continue the DigiUP courses after the end of
the project.
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КАКВИ ОПЕРАЦИИ
СА ПЛАНИРАНИ ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”
ПРЕЗ 2018?

П

о време на заседанието си от 24 ноември Комитетът
за наблюдение на Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“ прие
Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за
2018 г. Общата стойност на процедурите за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, включени в ИГРП
е 180,5 млн. лв. Те ще бъдат разпределени чрез 4
процедури за конкурентен подбор на проекти и 5
процедури за директно предоставяне на средства.
По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и
технологично развитие“ ще старитират две процедури
за подбор на проектни предложения:
- „Изграждане на регионални научни
центрове“: на обща стойност 100 млн. лв. С проекти
между 1 и 7 млн. лв. ще могат да кандидатстват
научноизследователски
организации,
БАН,
Селскостопанската академия, НПО, местни власти.
Очаква се конкурсът да бъде отворен през май да се
кандатства до август 2018.
- „Уникални научни инфраструктури“: на
обща стойност 100 млн. лв. С проекти ще могат да
кандидатстват научноизследователски институти,
университети, БАН, Селскостопанската академи.
Очаква се конкурсът да бъде отворен през август и да
се кандиидатства до декември 2018.
По Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия
живот“ ще бъдат отворени пет процедури за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на
конкретен бенефициент МОН: „Да работим в България“,
„Адаптиране на системите за средно професионално
и висше образование спрямо изискванията на пазара
на труда в България“, „Система за осигуряване
на качество в професионалното образование и
обучение“, „Въвеждане на дуална система на обучение“
и „Усъвършенстване на националната система за
валидиране“.
По Приоритетна ос “Образователна среда за активно
социално приобщаване“ ще бъдат стартирани две
процедури за подбор на проектни предложения::
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WHAT OPERATIONS ARE
PLANNED UNDER THE “SCIENCE
AND EDUCATION FOR SMART
GROWTH” OPERATIONAL
PROGRAM IN 2018?

A

t its meeting on 24 November, the Monitoring
Committee of the Operational Program “Science
and Education for Smart Growth” adopted the Indicative
Annual Work Program (IAWP) for 2018. The total value
of the grant procedures included in the IAWP is BGN 180,
5 million. They will be allocated through 4 competitive
selection procedures and 5 direct grant procedures.
Under the Priority Axis 1 “Research and Technological
Development”, two selection procedures for project
proposals will be launched:
- “Construction of regional research centers”:
totaling BGN 100 mln. Research organizations, BAS,
Agricultural Academy, NGOs, local authorities will be
eligible to apply for projects between BGN 1 mln and 7
mln. It is expected that the competition will be open in May
to run until August 2018.
- “Unique Scientific Infrastructures”: totaling
BGN 100 million. Projects, universities, BAS, Agricultural
Academies will be eligible to apply for projects. It is
expected that the competition will be open in August until
December 2018.
Under Priority Axis 2 “Education and Lifelong Learning”,
five procedures will be opened for the direct award of
grants to a specific MES beneficiary: “Working in Bulgaria”,
“Adaptation of secondary vocational and higher education
systems to market requirements of Labor in Bulgaria “,”
Quality Assurance System in Vocational Education and
Training “,” Introduction of a Dual Training System “and”
Improvement of National Validation System “.
Two procedures for the selection of project proposals
will be launched under the Priority Axis “Educational
Environment for Active Social Inclusion”:
- “Support for vulnerable groups for access to
higher education”: this operation will apply - for the first
time - so-called “simplified costs.” The operation aims
to increase the number and percentage of young people
from vulnerable groups: young people with disabilities,
representatives of ethnic minorities and other unrepresented
or under-represented groups.

- “Подкрепа на уязвими групи за достъп до
висше образование“: тази операция ще прилага - за
първи път - така наречените „опростени разходи“.
Операцията има за цел да повиши броя и процента
на обучаващите се във висши и в средни училища
младежи от уязвимите групи: младежи с увреждания,
представители на етническите малцинства и други
непредставени или слабо представени групи.
Операцията ще се реализира като процедура за
конкурентен подбор на проекти в два компонента. По
Компонент 1 ще бъдат подкрепени леки ремонти, за да
се направи средата достъпна за студенти с увреждания,
като ще кандидатстват университетите. По Компонент
2 ще бъде подпомогнато записването и обучението на
студенти от етническите малцинства и други уязвими
групи в средни и висши училища. Предвижда се това да
стане чрез информационни и мотивационни кампании,
кандидат-студентски курсове, заплащане на таксите за
кандидатстване и на семестриалните такси, дейности за
ангажиране на родителите и за промяна на негативните
стереотипи, доброволчески дейности в уязвими
групи, чрез която подкрепените младежи ще запазят
своята връзка с общностите, от които произлизат. С
проекти ще могат да кандидатстват училища и НПО.
Одобрените проекти ще бъдат двугодишни. Проектите
по Компонент 2 ще са на стойност между 50 000 лв. и
100 000 лв. Така ще бъдат подкрепени 1000 студенти с
увреждания и 1200 ученици и студенти от етническите
малцинства.
Актуализираната ИГРП предвижда конкурсът за
проекти по операцията да бъде обявен през февруари
2018 г., а кандидатстването да става до май;
“Повишаване
на
капацитета
на
педагогическите специалисти за работа в
мултикултурна среда“: операцията ще подпомогне
практически обучения на 2000 педагогически
специалисти за работа в мултикултурна среда.
За
разлика
от
другата
квалификационна
операция („Квалификация и преквалификация
на педагогическите специалисти“), тази ще бъде
реализирана като процедура за конкурентен подбор на
проекти, по които ще могат да кандидатстват училища,
университети и НПО, имащи регистрация по чл. 222
от Закона за училищното образование.
Актуализираната ИГРП предвижда конкурсът за
проекти по операцията да бъде обявен през февруари
2018 г., а кандидатстването да става до май.

The operation will be implemented as a competitive
selection procedure in two components. Component 1 will
support minor repairs to make the environment accessible
to students with disabilities, with universities applying.
Component 2 will support the enrollment and training
of students from ethnic minorities and other vulnerable
groups in secondary and tertiary schools. This is intended
to be done through information and motivation campaigns,
courses, application fees and semester fees, parental
engagement and negative stereotyping, volunteer activities
in vulnerable groups through which the supported youth
will retain their relationship with the communities they
originate from. Schools and NGOs will be eligible for
projects. Approved projects will be two-year. Component 2
projects will cost between BGN 50,000 and BGN 100,000.
This will support 1,000 students with disabilities and 1,200
students and ethnic minority students.
The updated IAWP provides for the call for proposals under
the operation to be announced in February 2018 and the
application to be made by May;
- “Increasing capacity of pedagogical specialists to work in
a multicultural environment”: the operation will support
the practical training of 2000 pedagogical specialists for
work in a multicultural environment. Unlike the other
qualification operation(Qualification and re-qualification
of pedagogical specialists) this will be implemented as a
competitive selection procedure for projects that will be
open to schools, universities and NGOs registered under
Article 222 of the School Education Act.
The updated IAWP provides for the call for projects to be
launched in February 2018, and the submitting of projects
to be made by May.
The Indicative Work Program is a document that sets out
intentions but does not guarantee their implementation,
especially within the deadlines set. E.g. Axis 3 operations
were set in three previous IWAPlans

Актуализираната ИГРП вижте тук
Индикативната работна програма е документ, който
задава намерения, но не гарантира тяхното изпълнение,
особено в предвидените срокове. Т. напр. операциите
па ос 3 бяха залагани в три предходни ИГРП
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ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ:
КАКВИ МЕРКИ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ,
ЗА ДА БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД
ВНИМАНИЕ ПРЕПОРЪКИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

SCIENCE AND EDUCATION FOR
SMART GROWTH OP: WHAT
MEASURES ARE BEING TAKEN
TO TAKE INTO ACCOUNT THE
RECOMMENDATIONS OF THE
EUROPEAN COMMISSION

К

W

Над 63 % от целия ресурс на ОПНОИР е планиран, т.е.
одобрените от Комитета за наблюдение операции са
за 868 321 872 лв. За почти 92 % от тях, или 805 080 206
лв. са стартирали съответните процедури. Едва 291
625 397,26 лв. са договорени, а реално разплатените
средства са още по-малко - 120 341 678,31 лв. Т.е.
изплатените средства за до този момент са малко
над 8,77 % от ресурса на програмата, който е 1 371
383 547.82 лв. Верифицираните разходи са 72 483
804.51 лв.

Over 63% of the total budget of the OP has been planned, ie.
the operations approved by the Monitoring Committee are
coveriing the amount of BGN 868 321 872. Approximately
92% of them, or BGN 805 080 206, have started the
respective procedures. Only BGN 291 625 397.26 have been
contracted and the funds actually paid are even lower BGN 120 341 678.31. Thus, the funds paid so far are slightly
above 8.77% of the program resource, which is BGN 1 371
383 547.82. The verified costs are BGN 72 483 804.51.

Тази не-радостна картина, оставяща ОПНОИР в дъното
на оперативните програми бе представена заедно със
справка за броя на експертите и текучеството на кадри
в Управляващиия орган. За предходните 2,5 години
са напуснали или сменени 81 от общо 96 експерта,
като това текучество определено се е отразило на
управленито на програмата.

This unsatisfied situation leaving the OPSESG at the bottom
of the operational programs was presented along with a
report on the number of experts and staff turnover in the
Managing Authority. 81 out of 96 experts left or have been
replaced for the past 2.5 years, and this turnover definitely
affected the program’s management.

акво е състоянието на ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж”, какви мерки се
предприемат, за да бъдат взети под внимание
препоръките на Европейската комисия, какви
операции предстои да бъдат обявени през 2018
г. бяха сред основните теми, дискутирани на
седмото заседание на Комитета за наблюдение
на ОП НОИР. То се проведе на 24 ноември
под председателството на г-н Кирил Гератлиев,
изпълнителен директор на ИА „Оперативна програма
“Наука и образование за интелигентен растеж“ и
Ръководител на Управляващия орган. Във форума
участваха и зам.-министърът на образованието и
науката професор Иван Димов и представители на
Европейската комисия. Организациите, работещи
за интеграция на ромите, малцинствените групи и
маргинализираните общности бяха представени от
Деян Колев от Център Амалипе.
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hat is the state of the Science and Education for
Smart Growth OP, what measures are being
taken to take into account the recommendations of the
European Commission, what operations to be announced
in 2018 were among the main topics discussed at the
seventh meeting of the Monitoring Committee of OP. It
was held on November 24 under the chairmanship of Mr.
Kiril Geratliev, Executive Director of EA “Science and
Education for Smart Growth Operational Program” and
Head of the Managing Authority The forum was attended
by the Deputy Minister of Education and Science Prof. Ivan
Dimov, and representatives of the European Commission.
The organizations working for the integration of Roma,
minority groups and marginalized communities were
represented by Deyan Kolev of Amalipe Center.

Специална презентация бе направена за състоянието
на двете големи процедури за развитие на българската
наука, чието забавяне носи риск от загуба на
средства по правилото N + 3- „Изграждане и развитие
на центрове за върхови постижения“ за 200 млн. лв. и
„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“
за 150 млн. лв. Оценката на постъпилите предложение е
била готова на 30 октомври, но на 17 ноември е върната
за отстраняване на слабости и все още не може да се
каже кога ще бъде оповестена.

A special presentation was made about the state of the
two major procedures for the development of Bulgarian
science, the delay of which threatens to lose funds under
the N + 3 rule “Construction and development of centers
of excellence” for 200 million BGN and “Construction and
development of competence centers “for BGN 150 mln. The
evaluation of the submitted proposals was ready on October
30, but on November 17 was returned for the elimination
of weaknesses and the date of its announcement is yet not
clear.

Дискусия
предизвикаха
мерките,
които
Управляващият орган взема в рамките на План
за действие по предварителен одитен доклад от
одитна мисия № REGC214BG0033 на Европейската
комисия от октомври 2016, която доведе до замразяване
на плащанията от Брюксел към МОН. Освен
превръщането на Управляващия орган в Изпълнителна
агенция, Планът включва и промяна в процедурите за
избор на оценители и ред други. Предвидено е да се
намали до миниимум практиката МОН да е конкретен
бенефицент, т.е. да получава основния дял от средствата:
към настоящия момент МОН е бенефициент на 10 от
общо 16 обявени операции.

The measures taken by the Managing Authority in the
framework of an Action Plan on the Preliminary Audit
Report of the European Commission’s audit mission
no. REGC214BG0033 of October 2016, which led to the
freezing of payments from Brussels to the Ministry of
Education and Science led to a discussion. In addition to
turning the Managing Authority into an Executive Agency,
the Plan also includes a change in the procedures for
selecting assessors and others. It is envisaged to minimize
the practice of MES being a concrete Beneficiary, ie. to
receive the main share of the funds: at present, the Ministry
of Education and Science is a beneficiary of 10 of the total
16 announced operations.

Предвидена е и корекции в бюджетите на вече
стартиралите процедури. Относно процедурите, в
които МОН е конкретен бенефициент, най-голяма
е редукцията в бюджета на «Твоят час» - близо 35
млн. лв. Те няма да бъдат за сметка на дейностте в
училищата, а на съпътстващи такива – за реклама и
други, които вероятно са били излишни. С 3,014 млн.
лв. са намалени Ученическите практики, а с 1,179 млн.
лв. – Студентските практики. Уверението на УО е, че
са редуцирани съпътстващи дейности, които няма
да се отразят на реалните студентски и ученически
практики. За сметка на това напълно е отменена
операция «Въвеждане на кредити в системата на
професионалното обучение и обраазование», което
спестява 2 млн. лв. С 2,271 млн. лв. е намалена и
операцията «Система на кариерното ориентиране в
училищното образование».

Adjustments to the budgets of the already started
procedures are also planned. Regarding the procedures
in which the MES is a specific beneficiary, the reduction
in the budget of “Your Lesson is the biggest - about BGN
35 mln. They will not be at the expense of the activities in
the schools, but of the accompanying ones - for advertising
and others, which may have been superfluous. BGN 3,144
million were reduced by the school student practices and
by 1,179 million BGN - university student practices. The
MA’s assurance is that there have been reduced concomitant
activities that will not affect real school and unoversity
student practices. On the other hand, the operation
“Introduction of credits in the vocational training and
education system” was completely canceled, which saved
BGN 2 million. The “Career guidance system in school
education” operation was reduced by BGN 2,271 million.

Не станаха ясни плановете на УО за въвеждане на
«плоска финансова корекция» на вече одобрените
проекти по операциите „Подкрепа за развитието
на докторанти, постдокторанти, специализанти и

The plans of the MA for introducing a “flat financial
correction” of already approved projects under the
“Support for the development of post-graduate students
and young scientists - Phase 1”, “Support for pre-
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млади учени – фаза 1“, „Подкрепа за предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно
положение“, „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/ или
търсещи или получили международна закрила“ (1 и 2
срок). На базата на проведена повторна оценка на 4-те
най-големи проекта по тези операции, УО предлага 25
% «плоска финансова корекция» на всички сключени
договори, се казваше в презентацията.

school education and preparation of disadvantaged
children”,” Educational Integration of Students from
Ethnic Minorities and / or Searching for or Receiving
International Protection “(1 and 2 term) were not
clarified. Based on a reassessment of the four largest projects
on these operations, the MA proposes a 25% “flat financial
correction” of all contracts, was said in the presentation.

Деян Колев възрази, че е недопустимо грешките
на Управляващия орган при оценката да доведат до
намаляване на средствата на общини, училища, НПО и
университети. При това – на базата на само 4 повторно
оценени проекта, при това - най-големите В отговор
Кирил Гератлиев увери, че няма да бъдат коригирани
договорите на бенефицентите, както и че плоската
финансова корекция ще бъде от 10 %. Как ще бъде
осъществена тя, не бе изяснено.

Deyan Kolev argued that it is unacceptable to reduce the
funds of municipalities, schools, NGOs and universities
because of assessment mistakes by the Managing Authority.
In reply Kiril Geratliev assured that the beneficiaries’
contracts will not be adjusted, and that the flat financial
correction will be 10%. How it would be done was not
clarified.

Презентация за напредъка по изпълнението на
ОПНОИР вижте тук
Презентация за напредъка на операциите по
приортетна ос 1 вижте тук
Презентация за Плана за действие по предварителния
одитен доклад на Европейската комисия вижте тук
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ОТНОСНО СЪВМЕСТНАТА ПОЗИЦИЯ
НА МОН И ГРАЖДАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

иректорите на училища и детски градини имат пълната свобода да избират неправителствени
организации, с които да партнират, както и да организират по свое усмотрение пропусквателния
режим в училище. Няма и никога не е бил замислян централизиран пропусквателен и лицензионен
режим за НПО. Гражданските организации са партньор, който Министерството на образованието
цени високо и насърчава училищата да партнират с тях, спазвайки прнципите на доброволност и
защита на най-добрия интерес на детето.
Това става ясно от Съвместна позиция на Министерство на образованието и науката и граждански
организации, работещи в сферите образование, закрила на детето, екология, демокрация,
образователна интеграция, гражданско образование, дарителство, във връзка с писмо на МОН № 9105390 /17.11.2017. Посоченото писмо, разпространено на 21 ноември, изискваше посещенията в училища и
детски градини да се осъществяват след подкрепа от министъра и / или началника на РУО, както и срещите
с учениците да се осъществяват в присъствието на директора.
ЦМЕДТ „Амалипе” бе първата организация, която в своя позиция от 22 ноември алармира, че писмо №
9105-390 /17.11.2017 влиза в противоречие с настоящата нормативна база, както и с чл. 257 – 259 от Закона за
предучилищното и училищното образование, ограничавайки правомощията на директора при определяне
на юридически лица, с които да работи за развитието на съответното училище. Писмото може да бъде
интерпретирано по различни начини – напр. като въвеждането на някакъв вид „лицензионен режим”,
което влиза в противоречие със ЗПУО. Само по себе си това би създало допълнителни бюрократични
пречки и ще доведе до влошаване на образователния процес в много училища.
В позицията си от 22 ноември ЦМЕДТ „Амалипе” призова МОН да разпространи ново писмо или друг
документ, в което ясно да подчертае правомощията на директорите на училища и детски градини
да организират пропусквателния режим и произтичащите от това отговорности, без да се оставя
каквото и да е впечатление за административно ограничаване на партньорството на НПО или
въвеждане на „централизиран лицензионен режим”.
Тази позиция бе доразвита от най-голямата мрежа на НПО – Национална мрежа за децата. Аналогични
позиции изразиха Форум „Гражданско участие” и множество други НПО. Последва среща със зам.министрите Таня Михайлова и Даница Сачева, на която бе подчертано трайното партньорство между
МОН и гражданските организации и бе договорено публикуването на съвместна позиция, както и
провеждането през м. януари 2018 г. на среща между представители на Министерството на образованието
и науката, регионални управления по образование, директори на училища и експерти на неправителствени
организации с цел оптимизиране на съвместната работа и обсъждане на конкретни мерки за подобряване
на взаимноизгодното партньорство.
Съвместната позиция на МОН и гражданските организации отговаря на исканията на ЦМЕДТ
„Амалипе” от 22 ноември, поради което я приветстваме! Съвместната позиция вижте тук.
Препоръчваме Съвместната позиция на МОН и гражданските организации да бъде разпространена
до РУО и училищата чрез писмо на МОН, аналогично на № 9105-390 /17.11.2017.
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ДА ПОСТАВИМ НАЧАЛОТО НА ПРОМЯНАТА:
МЛАДЕЖИ ВЛИЗАТ В ТВОЯ ЧАС

И

тази година Център Амалипе реши да продължи с предизвикателството „Младежта е толерантност и
устрем за образование“ в рамките на големия проект на МОН „Твоят час“. Проектът позволява външни
предподаватели да влязат в училище и ние решихме да се възползваме от тази възможност. Едното от
направленията, които създадохме, е именно „Младежта е толерантост“, което дава възможност младежи (някои
от тях студенти, други – наскоро завършили) да влязат в училище и да водят извънкласни дейности по интереси.
Целта е не само това да провокира и мотивира децата, като постави проблеми, които могат да обсъждат по
нетрационен начин с някой, който е почти на тяхната възраст, а и да „изкуши“ младежите да приемат учителската
професия като свое признание. Никой от младежите, които влизат в час, не е бил учител и предизвикателството
за тях е голямо, дори малко страшничко в началото. Но най-силните им оръжия са ентусиазмът, желанието да
покажеш на всяко едно дете, че може да успее, че има мечти и единствено от него зависи да ги постигне. Затова
и от нас им е необходима съвсем мъничко подкрепа (кратото практическо обучение в началото на учебната
година и последващата подкрепа от Център Амалипе и от мрежата от учители на Център Амалипе).
Лаза е един от младежите, които поеха това предизвикателство.
Тя е завършила висшето си образование като магистър
„Социални дейности“ в ЮЗУ, след което е работила в
общинска администрация в гр. Кочериново на длъжност
Младши експерт “Административно и информационно
обслужване на социалните дейности”. Доброволчеството за
нея е призвание - тя е и активен доброволец към младежка
фондация „Арете“. През тази учебна година тя ще води
група „Младежта е толерантност“ в СУ „Христо Ботев“, гр.
Кочериново.

Ето какво разказа тя за първия си учебен час.
Първият ми ден като преподавател в часа по “Младежта е толерантност и устрем към образование” в
СУ “Христо Ботев”- гр.Кочериново мина. Бях много притеснена и развълнувана за предстоящата ми среща
с учениците. За моя голяма радост почти всички ученици дойдоха и поставихме началото на Промяната.
Запознахме се по забавен начин чрез интерактивна игра, запознах ги със същността на нещата, които ще правим
заедно през настоящата учебна година и изработихме Правила на групата. Учениците бяха изключително
заинтригувани, проявиха голям интерес и казаха, че задължително ще идват в моите часове.. Направихме си
група във facebook.
Много съм доволна! Не очаквах такава реакция. Бях толкова развълнувана, че зазбравих дори снимки да направя
Надявам се да посещават моите часове с желание и усмивка!
Лаза Георгиева
Извънкласна дейност „Младежта е толерантност и устрем за образование” е насочена към два проблема:
отпадането на много ученици в прогимназиален и гимназиален етап (поради ниска мотивация, ранни женитби
и др.) и проявите на нетолерантност у учениците и техните родители. Извънкласната дейност цели да намали
и напълно преодолее отпадането на ученици в прогимназиален етап (вкл. поради ранни женитби и ниска
мотивация), да увеличи чувствително процента на учениците, които продължават в гимназиален етап и да
повиши тяхната мотивация за образование. Дейността цели също така да формира толерантност и приятелство
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между ученици и родители от различни
етноси, като подпомогне преодоляването
на негативни стереотипи и предразсъдъци.
Повече за дейностите по Твоя час можете
на прочетете на http://www.romaeducation.
com/bg/tvoyat-chas
5 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА ДОБРОВОЛЕЦА
Днес отбелязваме Международния ден на
доброволеца. За първи път той се чества
през 1985 г. по инициатива на ООН,
когато световната организация приканва
правителствата и неправителствените
организации от всички страни да изкажат
уважението и благодарността си към
доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. На този ден обществото отдава почит към
хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от
помощ.
Център Амалипе изказва благодарността си към всички доброволци, които през годините са помагали и
продължават да дават всичко от себе си. Без вашата непрестанна подкрепа, ние не бихме могли да осъществяваме
идеите и целите си. Изключително сме горди, че хора от цялата страна, на различна възраст и от различен етнос
работят заедно, без да търсят награда, без да се делят, а дори напротив, за да постигнат една положителна
промяна. За да може всички да живеем в един по-добър свят.

Благодарим ви!
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ‘ЗАЕДНО НАМИРАМЕ РЕШЕНИЯ:
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА ВЪВ
ВЕЛИКО ТЪРНОВСКА ОБЛАСТ’

В

ъв връзка с изпълнение на проект „Заедно
намираме решения: образователна интеграция
в мултикултурна среда във Велико Търновска
област“ по договор №BG05M2OP001-3.002-0050C01/05.07.2017г., финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, на 18 декември 2017 г. от 12:00ч. в
Регионален пресклуб БТА, гр. Велико Търново,
се проведе пресконференция за представяне на
дейностите по проекта и постигнатите до момента
резултати.

Бенефициент на проекта е Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в партньорство с Община Велико Търново, Сдружение
„Стъпка по стъпка“ и 13 училища в област Велико Търново: СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново; ОУ
„П.Р.Славейков“, с. Церова Кория; ОУ „Хр. Смирненски“, с. Самоводене; ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Виноград;
СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица; СУ „Св.Св. Кирил и Методий:, гр. Златарица; ОУ „П.Хилендарски“, гр.
Горна Оряховица; ОУ „Бачо Киро, гр. Бяла Черква; Обединено училище „П.Р.Славейков“ – с. Джулюница; ОУ
„Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол; ПГАТ „Цанко Церковски“, гр.
Павликени; СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени
Основна цел на проекта: Проектът цели да създаде цялостен модел за прилагане на общинските политики за
образователна интеграция в общините от Великотърновска област, който включва основните заинтересовани
страни (училища, родителска общност, общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, между
училищно, общинско и областно нива, целящи да постигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително
образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване на качеството на образование в училищата,
насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за обучението в гимназиален етап и ангажиране
на родителите в училищния живот на техните деца.
Подробна информация за реализацията на проекта можете да намерите тук.
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ПРОЕКТ FINANCE-GO СТАРТИРА
С ЕНЕРГИЧНА СРЕЩА В
БАРСЕЛОНА

FINANCE-GO PROJECT STARTED
WITH AN ENERGIZING KICK-OFF
MEETING IN BARCELONA

“А

A

По време на срещата Десислава Стефанова
представи цялостната дейност на Център Амалипе,
а преподавателят Антоанета Дочева сподели опита
на Средно Училище “Владимир Комаров”, гр. Велико
Търново. Училището е част от мрежата на Амалипе
и осъществява дейности за превенция на отпадането
на ученици и мотивиране на ромските ученици
да продължат образованието си. От учебната
2017/2018 година, СУ “Владимир Комаров”
спечели проект за иновации към Министерство
на образованието и науката и придоби статут на
“Иновативно училище”.

During the Kick - off meeting Desislava Stefanova presented
Amalipe Center activities and Antoaneta Docheva, a
primary teacher, shared the experience of Vladimir
Komarov Secondary school in Veliko Tarnovo. The school
is part of the Amalipe network and implements activites to
prevent dropout of students and to motivate Roma students
to continue their education.

малипе” взеха участие в първа среща по проект
“FINANCE-GO - Обучение на преподаватели за
провеждане на курсове по финансова грамотност за
млади възрастни в риск”, която се проведе в Барселона
в периода 13 - 14 ноември 2017. В рамките на два
дни партньори от шест различни страни уточняваха
подробности и обсъждаха дейностите по проекта.
Групата имаше и шанса да посети Ла Вердеда-Св.
Марти - училище за обучение на възрастни.

malipe Center representatives participated in the
kick-off meeting of “FINANCE-GO Project Training
educators to Financial Literacy Courses for young adults at
risk”, that took place in Barcelona between November 1314, 2017. Partners from six different countries worked on
the details and processes of the project for two days. Group
also had a chance to visit the Learning Community Adult
School La Verneda-St. Martí.

По време на срещата участниците обсъдиха
подробности
относно
изпълнението
и
управлението на проекта, както и наложените
промени в резултатите и бюджета.
Проект FINANCE - GO задълбочава ноу-хауто,
разработено в рамките на проект Edufin. В рамките
на проекта ще бъде разработено Ръководство
за преподаватели за провеждане на класове по
финансова грамотност и ще бъде проведено обучение
за преподаватели.

During the meeting, participants discussed the details
of project implementation and management, as well as
changes in outputs and budget.
The FINANCE -GO Project deepens the know-how,
developed within the Edufin project. It aims at developing
Guide for educators on how to carry out Financial literacy
classes, and provides training for educators.

Информация за проект FINANCE-GO вижте тук.

Information about FINANCE-GO Project see here.
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ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ПРОЕКТ “SERCO” СЕ ПРОВЕДЕ В
АТИНА

В

периода 03.11.2017 г. – 05.11.2017 г. представители
на ЦМЕДТ „Амалипе“ взеха участие в работна
среща и финална конференция, организирана от
Изследователският център на университета в Пирея
(UPRC), Гърция, в раките на проект „SERCO Социално предприемачество в ромска общност“, в гр.
Атина, Гърция.
Проектът SERCO има за цел да реши проблема
на социалното и икономическо приобщаване на
ромските общности в страните партньори чрез
прилагане на концепцията на социалната икономика
като иновативно решение за намаляване на риска от
бедност и насърчаване на предприемачеството.
Работната среща на 03.11.2017 г. се проведе в хотел
„Аиротел Стратос Василокос“, Атина. По време на
срещата партнъорите по проекта уточниха последните
детайли за финалната конференция.
Финалната конференция бе на тема „Насърчаване на
социалното предприемачество за уязвимите групи”
и се проведе на 04.11.2017 г. Поканените да вземат
участие бяха гръцкият главен секретар по Социална
интеграция на ромите,
гръцкият главен секретар
за Cоциална и солидарна
икономика, началник отдел
„Планиране, координация,
мониторинг
и
оценка
на
политиките“
към
Министерство на труда
в
Гърция,
президента
на ромската асоциация
„Елито“ и други.
Организиране бе кръгла
маса на тема: “Насърчаване
на социалното предприемачество и ролята на
публичната администрация“.
По време на конференцията партньорите по проекта
представиха своите дейности и
постигнатите
резултати, труднотите и предизвикателства, срещнати
при изпълнение на проекта.

FINAL CONFERENCE WITHIN THE
SERCO PROJECT WAS HELD IN
ATHENS

O

n November 03 th – 05 th 2017 representatives of
CIDT “Amalipe” participated in a work meeting and a
final conference, organized by the University of Piraeus Research Centre (UPRC), Greece, within the project “SERCO
- Social entrepreneurship in a Roma community in Athens,
Greece.
The SERCo project aims to address the problem of social
and economic inclusion of Roma communities in the partner countries by applying the concept of social economy as
an innovative solution to reducing the risk of poverty and
to enhancing entrepreneurship.
The work meeting was held at Airotel Stratos Vassilokos,
Athens and during it project partners specified the final details for the final conference.

The final conference was for “Promoting social entrepreneurship in vulnerable groups” and was held on the 04th
of November 2017. Greek Special Secretary for Social Integration of Roma, the Greek Special Secretary for Social and
Solidarity Economy,
Head of the Department of Planning, Coordination,
Monitoring
and
Evaluation of Policies at the Ministry
of Labor in Greece,
the president of the
Roma Association
“Elitho” and other
officials were invited to participate.
Also a round table on “Promotion of Social Entrepreneurship and the Role of Public Administration” was organized.
During the conference, project partners presented their
main activities and the results achieved, the difficulties and
challenges encountered during the implementation of the
project.

The European Commission support for the production of this text does not
constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.
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ПРОЕКТ „МРЕЖА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
НА РАННИТЕ БРАКОВЕ” –
ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

EARLY MARRIAGES PREVENTION
NETWORK PROJECT - FINAL
CONFERENCE

Н

O

Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе”, Център за алтернативни младежки дейности
(Гърция), Европейски ромски информационен офис,
Фондация Pere Closa (Испания), Център за обучение
на възрастни Кочевйе (Словения).

The SERCo project aims to address the problem of social
and economic inclusion of Roma communities in the partner countries by applying the concept of social economy as
an innovative solution to reducing the risk of poverty and
to enhancing entrepreneurship.

Партньорите по проекта
представиха
своята
работа в превенцията
на ранните бракове в
ромската общност и
споделиха ценен опит,
предизвикателствата,
с
които са се сблъскали,
както и препоръки за
по-нататъшни действия
при борбата с ранните
бракове в ромската общност.
В конференцията взеха участие и представители на
Уницеф, ООН, Европейския парламент, Европейското
женско лоби.
Основните теми, засегнати в рамките на
конференцията бяха европейските перспективи в
работата за превенция на ранните бракове, както
и предизвикателствата и възможните решения в
бъдещата работа на организациите.
В рамките на финалната дискусия, участниците
стигнаха до единодушното заключение, че ключовите
фактори при превенцията на ранните бракове са
достъпът до образование, овластяването на жените в
ромските общности и икономическата интеграция и
намаляването на бедността.

The work meeting was held
at Airotel Stratos Vassilokos,
Athens and during it project
partners specified the final
details for the final conference.

а 24 ноември 2017 в Брюксел се състоя финалната
конференция по проект „Мрежа за превенция на
ранните бракове” на тема „Специалисти, родители и
деца в борба с ранните бракове в ромската общност”
Участие в събитието взеха представители на
партньорите по проекта: Сдружение „Шанс и закрила”,

n November 03 th – 05 th 2017 representatives of
CIDT “Amalipe” participated in a work meeting and a
final conference, organized by the University of Piraeus Research Centre (UPRC), Greece, within the project “SERCO
- Social entrepreneurship in a Roma community in Athens,
Greece.

The final conference was for
“Promoting social entrepreneurship in vulnerable
groups” and was held on the
04th of November 2017. Greek Special Secretary for Social Integration of Roma, the Greek Special Secretary for
Social and Solidarity Economy, Head of the Department
of Planning, Coordination, Monitoring and Evaluation of
Policies at the Ministry of Labor in Greece, the president
of the Roma Association “Elitho” and other officials were
invited to participate.
Also a round table on “Promotion of Social Entrepreneurship and the Role of Public Administration” was organized.
During the conference, project partners presented their
main activities and the results achieved, the difficulties and
challenges encountered during the implementation of the
project.
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ЦЕНТЪР “АМАЛИПЕ” ПРОВЕДЕ
СРЕЩА С БИЗНЕСА И
СИНДИКАТИТЕ ПО ПРОЕКТ RARE

CIDT AMALIPE ORGANIZED A
STAKEHOLDER MEETING UNDER
THE RARE PROJECT

Ц

C

Събитието се проведе в хотел Лесопарк, гр. Лясковец.
На срещата присъстваха представители на местните
работодатели, общини в областта, представители на
Бюрата по труда от област Велико Търново, Синдикален
Регионален Съюз на КТ ”Подкрепа”, В. Търново,
директори на училища в областта, както и местни
образователни медиатори от ЦМЕДТ „Амалипе“.

The event was held at Lesopark Hotel, Lyaskovets. The
meeting was attended by representatives of the local employers, municipalities in the area, representatives of the
Labor Offices of the Veliko Tarnovo District, the Syndical
Regional Union Podkrepa, Veliko Tarnovo, school principals in the area, as well as local educational mediators from
the CIDT Amalipe.

По време на срещата участниците бяха запознати с
дейността на център „Амалипе“, както и основните
цели и задачи по проект „RARE - Промяна на дискурси
и практики: ромите като човешки ресурс“. Представена
бе презентация на участниците на тема „Изграждане
на приобщаващо отношение за равенство на ромите“.
С участниците се обсъди програмата за предстоящите
обучения по проекта. Предвиждат се три тематични
модула: специфика на ромската общност по
отношение на пазара на труда; справяне с конфликти
на работното място; европейски програми и проекти,
насочени към насърчаване на съвременна икономика
в мултикултурна среда. По време на срещите ще бъдат
разгледани и други теми, включително толерантност и
борба с дискриминацията;
Участниците споделиха своя опит при изпълнение
на различни програмите за ефективно включване на
ромската общност на
пазара на труда.

During the meeting, the activities of Center Amalipe were
introduced to the participants, as well as the main objectives of the RARE project. A presentation was presented
to the participants on “Building an inclusive attitude for
Roma equality”.

МЕДТ “Амалипе“ организира среща на
заинтересованите страни във връзка с изпълнение
на дейностите по проект „RARE - Промяна на дискурси
и практики: ромите като човешки ресурс“.

Обсъдиха
се
и
основните проблемите
на работното място.
Дискутирана
бе
и
темата,
свързана с ромската
дискриминацията както
на работното място,
така и сред обществото.
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IDT Amalipe organized a Stakeholder Meeting in the
context of the implementation of activities under the
project “RARE - Change of Discourses and Practices: Roma
as a Human Resource”.

The program for the upcoming project trainings was discussed with the participants. Three thematic modules are
envisaged: the specifics of the Roma community in terms
of the labor market; dealing with conflicts at work place;
European programs and projects aimed at promoting a
modern economy in a multicultural environment. A topic,
related to tolerance and anti-discrimination will be also included during the trainings.
The participants shared their experience and difficulties encountered during the implementation of various programs
for the effective
integration of the
Roma community
into the labor market.
The issue of Roma
discrimination in
the workplace and
within the society
was also discussed.

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ “МОСТ
КЪМ БИЗНЕСА” СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

В

периода 04-06 декември 2017 г. в гр. Велико Търново
ЦМЕДТ „Амалипе” организирана обучение в
рамките на Проект „Мост към бизнес”. Обучението се
проведе в хотел „Панорама”.

TRAINING WITHIN
BRIDGE TO BUSINESS
PROJECT

I

n the period 04-06 December 2017 in the town of Veliko
Tarnovo, CIDT Amalipe organized a training within the
Bridge to Business project. The training was held at Panorama hotel.

Лектори на обучението бяха Теодора Иванова-Вълева програмен координатор, Анелия Атанасова - кариерен
консултант, Ралица Димитрова – изследовател и Милен
Минчев – комуникационен мениджър.
Основната цел на Програмата е да подпомогне достъпа
на младежи от етнически и уязвими групи (18-35
години) със завършено минимум средно образование
и успешно положени държавни зрелостни изпити
до позиции за висококвалифициран труд в частния
бизнес, които да съответстват на тяхното образование
и квалификация.
По време на обучението се представиха основните
документи при кандидатстване за работа, както и
основните изисквания при изготвяне на автобиография.
Предвидено бе и практическо обучение, по време на
което участниците написаха своите автобиографии,
след което имаха възможността да потърсят работа
в реална среда и да изпратят своите CV-та до
предпочитани работодатели.
По време на обучението участниците получиха
практически съвети за отлично представяне на
интервюто за работа. Обсъдено бе поведението по
време на интервюто, начини да се направи добро първо
впечатление, подходящото облекло, акуратността,
неверблната комуникация,
Проведени бяха и симулации на интервю за работа.
Обсъдени бяха административните и правни аспекти
при стартиране на нова работа.
Проектът се
финансира от
Европейският
съюз по Програма
за заетост
и социално
включване (“EaSI”)
2014-2020

Lecturers of the training were Teodora Ivanova-Valeva program coordinator, Anelia Atanasova - career consultant, Ralitsa Dimitrova - researcher and Milen Minchev communication manager.
The main objective of the Project is to support the access
of young people from vulnerable and ethnic groups (18-35
years) with completed secondary education and successfully passed state matriculation exams to occupy highly
qualified positions in the private business that correspond
to their education and qualification.
During the training, the main documents for job application were presented, as well as the basic requirements for
preparing a curriculum vitae. Practical training was also
planned during which the participants wrote their CVs,
then they had the opportunity to send their CVs to their
preferred employers.
Participants received practical tips how to present themselves excellently during a job interview. Interview behavior, appropriate clothing, accuracy, non-verbal communication, the administrative and legal aspects of starting a
new job were also among the themes which were discussed.
Simulations of a job interview were also made.

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

www.amalipe.com | 25

ОТКРИВАНЕ НА ПЕТАТА
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТИ
УЧИЛИЩЕ ПО ТОЛЕРАНТНОСТ

OPENING CEREMONY OF THE
FIFTH NATIONAL MEETING OF
SCHOOL PARLIAMENTS - SCHOOL
OF TOLERANCE

О

E

Националният омбудсман подчерта подкрепата
си за въвеждането на безплатно задължително
предучилищно образование, тъй като интеграцията
започва още от детската градина. Тя поздрави
парламента и правителството за обявяването на
образованието за национален приоритет и за усилията
за пълен обхват на всички ученици, но също така посочи,
че ежегодно отпадат 21000 ученика. Общественият
защитник похвали институциите и Център Амалипе
за това, че числото намалява, но проблемът все още
остава сериозен. Цялото приветствие можете да видите
на https://m.youtube.com/watch?v=YqCv9TjmJCw

The National Ombudsman emphasized her support for the
introduction of free compulsory pre-school education, as
integration started from the kindergarten. She congratulated the parliament and the government on the announcement of education as a national priority and the efforts for
the full range of all students, but also indicated that 21,000
pupils dropped annually. The public defender praised the
institutions and Center Amalipe for reducing of dropouts
rate, but the problem still remains serious. You can see the
whole welcoming speech in Bulgarian at https://m.youtube.com/watch?v=YqCv9TjmJCw

Участващите 150 ученици и родители бяха поздравени
и от началника на РУО – Сливен д-р Бисерка Василева
и от заместник-областния управител Димитринка

The participating 150 pupils and parents were also greeted
by the Head of the Regional Education Department - Sliven, Biserka Vasileva and the Deputy Governor Dimitrinka

бразованието няма да разреши всички проблеми
в ромска общност, но без образование нито един
проблем не може да бъде разрешен!, посочи омбудсмана
Мая Манолова при откриването на Петата национална
среща на представители на Ученическите парламенти
от цялата страна – Лидерска академия „Училище по
толерантност“, организирана от център „Амалипе“.
„В България всяко седмо дете на възраст от 15 до 18
години не учи и не работи, което е изключително
висок процент.
Ясно
е,
че
образованието
е единственият
шанс за живот,
извън гетото,
най-важният
фактор за това
да имаш добра
работа, добри
доходи и добра
перспектива
пред себе си“,
посочи
г-жа
Манолова.
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ducation would not solve all the problems in the Roma
community, but without education, no problem could
be solved!, said Ombudsman Maya Manolova at the opening of the Fifth National Meeting of Representatives of the
Students’ Parliaments from the country - Leader Academy
“School of Tolerance” organized by Amalipe Center. “In Bulgaria, one of every seven child aged 15 to 18 does not study
or work, which is an extremely high percentage. It is clear
that education is the only chance to live outside the ghetto, the most
important factor for having
a good job,
good income
and a good
prospect for
yourself, “said
Ms. Manolova.

Петкова. Председателят на Амалипе Деян Колев обърна
внимание на високото политическо присъствие,
което всеки път съпровожда националната среща
на председателите на Ученическите парламенти
„Училище по толерантност“: предишният път бяхме
посетени от министъра на образованието и трима
посланика, сега при нас е националния омбудсман,
за да покажат подкрепата си за общите ни усилия да
не позволим отпадане от училище. До сега усилията
ни бяха преди всичко в основното образование и
с радост виждаме, че над 200 основни училища,
включени в програмата „Всеки ученик ще бъде
отличник” намалиха до минимум отпадащите. Затова
се насочваме към друга важна задача – завършващите
седми клас да продължат в средни училища и успешно
да се дипломират с взети матури. Разчитаме на вас,
ученическите лидери, да организирате мотивационни
кампании за продължаване в средно образование,
превенция на ранните бракове, повишаване на
мотивацията и др., апелира Колев.

Petkova. The President of Amalipe Deyan Kolev drew attention to the high political presence that accompanies the
National meetings of Chairs of the Students’ Parliaments
“School of Tolerance”: the previous time our official guests
were the Minister of Education and three ambassadors,
now we are having with us the national ombudsman. All
of them showed their support for our common efforts - to
prevent school drop-outs. Until now, our efforts have been
focusing primarily in primary education, and we are delighted to see that over 200 primary schools included in the
“Every student will be a winner” program have reduced to
zero the dropouts. That is why we are focusing on another
important task - seventhgraders to continue their education in secondary schools and successfully finish it. We rely
on you, the student leaders, to organize motivational campaigns for continuing secondary education, preventing early marriages, increasing motivation, etc., Kolev appealed.

Събитието бе част от провелата се между 16 и 19
ноември Пета национална среща на представители
на Ученически парламенти - Лидерска академия
„Училище по толерантност“, в която участваха 120
ученици от училища, работещи по проект „Всеки
ученик ще бъде отличник-2“. Повече информация за
Училището по толерантност очаквайте на
www.amalipe.com

The event was part of the Fifth National Meeting of Representatives of Students’ Parliaments - Leadership Academy
“School of Tolerance”, held from 16th to 19th of November.
It was attended by 120 students from schools working on
“Every student will be a winner - 2” Project. More information about the School of Tolerance is available at
www.amalipe.com.

Тръст за социална 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.
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ОТКРИВАНЕ НА ПЕТАТА
НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА
УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТИ
УЧИЛИЩЕ ПО ТОЛЕРАНТНОСТ

НЕПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ СРЕДНО
ОБРАЗОВАНИЕ: КОЛКО, КЪДЕ,
ЗАЩО И КАК?

рез юни 2017 г. основно образование
получиха
както
завършващите
осми клас, така и седмокласниците.
Основните училища за последно
обучаваха ученици в осми клас. Така
влезе в сила едно от нововъденията на
Закона за предучилищното и училищното
образование – новата образователна
структура, смъкваща границата на
основното образование в седми клас.
Два месеца по-късно, 11602 специалисти,
организирани в 1103 екипа за обхват
започнаха издирването на 206 000
отпаднали и необхванати в предучилищно
и училищно образование деца. Една от
задачите, на която те и Регионалните
управления на образованието следваше
да отделят специално внимание бе
завършилите основно образование да
продължат в средни училища. До колко
тази задача бе успешно изпълнена? Доведе
ли новата образователна структура до увеличаване на
отпадналите, или напротив?

П

n June 2017, both eighth and seventh graders received primary
education. Primary schools trained
students in eighth grade for the last
time. Thus, one of the innovations
of the Preschool and School Education Act has come into force - the
new educational structure that cuts
the boundary of primary education
to the seventh grade. Two months
later, 11602 specialists, organized
in 1103 teams, began searching
for 206,000 dropouts and children
out of the scope of pre-school and
school education. One of the tasks
to which those teams and the Regional Governments of Education
had to pay special attention was
that graduates of primary education continue in secondary schools.
How much did this task succeed?
Has the new educational structure brought an increase in
dropouts, or on the contrary?

Настоящият анализ опитва да хвърли светлина
по четири въпроса: колко от завършилите основни
училища през 2017 г. са продължили средно образование,
къде са концентрирани непродължаващите, защо
не продължават и как може да бъде преодоляна
негативната тенденция. Материалът завършва
с препоръки към МОН и останалите институции,
ангажирани с пълния обхват.

This analysis attempts to clarify four questions: how many
of the graduates of primary schools in 2017 have continued
their secondary education, where they are concentrated,
why they do not continue, and how the negative trend can
be overcome. The material ends with recommendations to
the Ministry of Education and Science and the other institutions involved in the full scope of students.

Следва да уточним, че статията се отнася до учениците,
завършващи основни училища, а не до всички
завършващи основно образование ученици. Анализът
почива на информация, включваща всички основни
училища (вкл. т.нар. „прогимназии), предоставена от
МОН.
Пълният текст на публикацията ще намерите в секция
„Публикации“ на www.amalipe.com

We should point out that the article refers to pupils completing primary schools and not to all pupils in primary
education. The analysis is based on information including
all primary schools (including “junior high schools”) provided by the Ministry of Education and Science.
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The whole text of the publication can be found in the Publication section of www.amalipe.com

КРЪГЛА МАСА ЗА
ПРЕДУЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В
МОНТАНА

ROUND TABLE FOR PRE-SCHOOL
EDUCATION TOOK PLACE IN
MONTANA

Н

H

В Монтана имаме над 60 роми с висше образование
и образователното ниво на ромската общност се
подобрява, увери Ташко Танов, председател на
Фондация „Наангле”. Проблемът е, че те не намират
подходяща заетост и в най-добрия случай стават
медиатори, а имат образование и способности
за учители, инжинери и т.н. Спаска Петрова от
Сдружение „Нов път” също наблегна на факта, че
ромите в Северозападна България са най-образовани,
но бедността и дискриминацията са сериозни пречки
пред тяхната интеграция. Премахването на таксите
за детска градина е една от необходимите мерки за
по-висок обхват на ромските деца в предучилищно
образование.
Доряна Басамакова (Тръст за социална алтернатива) и
Ганчо Илиев (СНЦ „Свят без граници”) представиха
инициативата „Готови за училище”, по която в 240
детски градини бяха покривани таксите на част от
децата. Близо половината от необхванатите ромски
деца са започнали да посещават детска градина след
това. Другата половина са останали необхванати,
което е показател за нуждата от допълнителна работа
с родителите.

In Montana we have over 60 Roma with higher education
and the educational level of the Roma community is improving, assured Tashko Tanov, chairman of the Naangle
Foundation. The problem is that they do not find suitable
employment and, at best, become mediators, but have the
ability to educate teachers and engineers. Spaska Petrova
from New Road Association also emphasized the fact that
Roma in Northwestern Bulgaria are the most educated but
poverty and discrimination are serious obstacles to their
integration. The abolition of kindergarten fees is one of the
necessary measures for a higher range of Roma children in
pre-school education.

МОН подкрепя идеята за премахване на таксите за детска
градина за 5- и 6- годишните деца (задължителната
предучилищна възраст) и планираме да предложим

MES supports the idea of abolishing kindergarten fees for
5- and 6-year-olds (mandatory pre-school age) and we plan
to propose this through a 2019 budget, said Deputy Minister Sacheva in response. She added that education is a gov-

. Пр. Денис Кнобел, заместник-министрите
на образованието Деница Сачева и на труда
Зорница Русинова, кметът на Монтана Златко Живков
и представители на неправителствени организации
от Монтана и страната участваха в конференция
за достъпа на ромските деца до предучилищно
образование, която се проведе на 5 декември в залата
на Детска градина „Пролет”, намираща се в ромския
квартал „Кошарник”, гр. Монтана. Тя бе организирана
от Посланическата група за ромска интеграция като
съпътстващо събитие на откриването на новата сграда
на Детска градина „Пролет”. Модератор на кръглата
маса бе Деян Колев от Център „Амалипе”.

. Е. Denis Knobel, Deputy Ministers of Education
Denitsa Sacheva and Social policy Zornitsa Rusinova, Mayor of Montana Zlatko Zhivkov and representatives
of non-governmental organizations from Montana and the
country participated in a conference on access of Roma
children to pre-school education held on 5th of December
in the “Prolet” Kindergarten, located in the Roma neighborhood “Kosharnik” in Montana. The event was organized by the Roma Integration Ambassadors Group as an
accompanying event at the opening of the new facility of
the Kindergarten. Moderator of the round table was Deyan
Kolev, Chair of Amalipe Center.

Doryana Bassamakova (Trust for Social Achievement) and
Gancho Iliev (World Without Borders Association) presented the “Ready for School” initiative, which covered the
fees of some children in 240 kindergartens. Nearly half of
the unscoped Roma children have started attending kindergarten afterwards. The other half is not covered, which
indicates the need for further work with parents.
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това чрез бюджет 2019, заяви заместник-министър
Сачева в отговор. Тя допълни, че образованието
е приоритет на правителството, но би трябвало да
е основен приоритет на цялото общество, защото
благосъстоянието е възможно само през образование.
Обхващането на деца от ранна детска възраст в детски
градини е ключово, за да посещават училище след това,
да могат да се реализират, да намерят работа и да бъдат
достойни граждани.
Заместник-министър Русинова посочи, че моделът
на програма ЗОВ – Здраве и образование за всички,
който се прилага и в Монтана е доказал успешността
си и може да бъде подкрепен чрез ОП „Развитие на
човешките ресурси”. Тя допълни, че в рамките на
Българското председателство на Съвета на ЕС ще
бъде организиран форум за бъдещето на Европейския
социален фонд и приема предложението на Амалипе и
други НПО за включване на ромската тема в него.

ernment priority but it should be a top priority for society
as a whole, because prosperity is possible only through education. Early childhood coverage in kindergartens is key
for Roma children to attending school afterwards, being
able to find realization in life, to work and become decent
citizens.

Кръглата маса бе събитие, съпътстващо откриването
на новата сграда на Детска градина „Пролет”. От
декември 2017 над 100 деца от кв. “Кошарник” в
Монтана ще я посещават.

The Round Table was an event attending the opening of
the new Kindergarten facility. More than 100 children from
Kosharnik neighbourhood in Montana will visit it since
December 2017.

Градината
е
построена
по
проекта
на
община Монтана в рамките на Програма ЗОВ (Здраве
и Образование за Всички), финансирана от Българошвейцарска програма за сътрудничество. Повече за
събитието можете да видите на:
https://www.facebook.com/ZOVProgramme/videos/1769981236640176/

The garden was built under the project of the Municipality of Montana under the Program of Health and
Education for All, financed by the Bulgarian-Swiss cooperation program. More about the event you can see
at:
https://www.facebook.com/ZOVProgramme/videos/1769981236640176/

30 | ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН | NEWSLETTER

Deputy Minister Rusinova pointed out that the model of
the “ZOV” Program - Health and Education for All, which
is also applied in Montana, has proven its success and can
be supported through OP “Human Resources Development”. She added that a forum for the future of the European Social Fund will be organized within the Bulgarian
Presidency of the EU Council and accepts the proposal of
Amalipe and other NGOs to include the Roma topic in it.

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩНОСТТА КЪМ ЦЕНТЪР
„АМАЛИПЕ“ ОТБЕЛЯЗАХА
СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С
ДИАБЕТА

COMMUNITY DEVELOPMENT
CENTERS ORGANIZED
DISCUSSIONS FOR
THE WORLD
DIABETES DAY

14 ноември е определен за Световен ден за борба с
диабета по решение на Международната Диабетна
Федерация и Световната здравна организация, в
отговор на нарастващата тревога за бъдещето на
милионите хора, страдащи от заболяването. През 2007
г. Световният ден за борба с
диабета става и официален
празник на Организацията
на Обединените Нации с
приемането на Резолюция
61/225,
която
подчертава
необходимостта от спешни
мерки за подобряване на
рисковите фактори за контрол
на диабета.

November 14 was decided World Diabetes Day by the International Diabetes Federation and the World Health Organization in response to the growing concern about the
future of millions of people suffering from the disease. In
2007, World Diabetes Day was also official day of the United Nations with the adoption
of Resolution 61/225, which
underlined the need for urgent
measures to improve risk factors for diabetes control.

На 14 ноември 2017 г,
модераторите от ЦРО Бяла
Черква, Нови пазар и Стражица
проведоха дискусионни срещи
с ученици, доброволци и учители. Инициативите
имат за цел да подобрят информираността относно
заболяването и възможностите за превенция на
населението. Присъстващите бяха запознати с начина
за измерване на кръвната захар, както и кои храни са
позволени за диабетици.

On November 14, 2017, moderators from the CDC Byala Cherkva, Novi Pazar and
Strazhitsa held discussions with
students, volunteers and teachers. The initiatives aimed to
improve awareness of disease and prevention of the population. The attendees were acquainted with the way to measure blood sugar, and which foods are allowed for diabetics.

Информация за срещите вижте на
www.romadevelopment.org

Detailed information for the events see at:
www.romadevelopment.org
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