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Вече е ясно кое ще определя основните тенденции в образованието на ромските деца и
образователната интеграция през 2008, а и през следващите няколко години. Няма да е
Стратегията за образователна интеграция на МОН, Планът за действие по Десетилетието на
ромското включване, нито усилията на Ромския образователен фонд и други донори да
провокират десегрегация на сегрегираните “цигански” училища, нито пък усилията на ромски
НПО за въвеждане на интеркултурно образование. Образованието на ромските деца и
образователната интеграция ще се определя от въвеждането на т.нар. “делегирани бюджети”.
Чрез Решение на Министерски съвет 20/21.01.2008 и съпътстващо го указание на Министерство
на образованието и науката и Министерство на финансите от 8 февруари окончателно бе
въведена в действие система за определяне на делегирани бюджети на всички училища в
България. Тя бе предначертана от Закона за държавния бюджет – 2008 (чл. 70 от Преходните и
заключителните разпоредби), от подзаконови актове издадени през 2007 г. и от Националната
програма за развитие на училищното образование.
Въвеждането на системата на делегираните бюджети понастоящем протича паралелно с
определянето на т.нар. “единен разходен стандарт”, т.е. годишна издръжка за обучението на
един ученик, която включва всички основни разходи и не е разделена по пера. Т.е. определената
годишна издръжка трябва да покрие заплати на учителите, поддръжка на училищната сграда,
отопление, полуинтернатни групи (т.нар. “занимални”), часове по Свободноизбираема
подготовка, заплати на непедагогическия персонал и т.н. без да са указани процентните
съотношения на тези пера. Бюджетът на всяко отделно училище се определя единствено на база
брой ученици, които се обучават в него, като се намаляват до минимум възможностите на
общините да подпомагат училищата с малък брой ученици (в които издръжката за ученик е повисока) за сметка на училищата с голям брой ученици.
Продължава на стр.8
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Център Амалипе

Националният
съвет
за
сътрудничество по етническите и
демографските въпроси (НССЕДВ) към
Министерския съвет прие съсътава си
за 2008 г. Със заповед от 07.02.2008 г. на
председателя на НССЕДВ и вицепремиер,
г-жа Емел Етем, за членове на Съвета бяха
приети 47 неправителствени организации,
от които 25 са ромски.
Срокът за приемане на молби за членство
бе 15 януари, като освен попълнен
формуляр, в който бе нужно да се впише
номерът на съдебната регистрация, НПОтата, желаещи да членуват в НССЕДВ,
трябваше да изпратят и молба в свободен
текст.
Първото заседание на НССЕДВ за тази
година се очаква да бъде през м. март

За четвърта поредна година стартира
интензивният обучителен курс по
журналистика за млади роми с
практика във водещи медии на
Фондация „Аксес - София”. Поради
ограниченото финансиране на програмата
курсистите тази година са едва 6 роми от
цялата страна, като обучението протича в
сградата на БАН. Участниците ще
преминат 3-месечен интензивен курс на
обучение, след което се предвижда
двумесечна практика.
На 15 февруари Парламентарната
комисия по образование и наука одобри
законопроекта
за
изменение
и
допълнение на Закона за народната
просвета. Основни моменти в него са
свързани с матурите за завършване на
средно образование, с делегираните
бюджети на училищата и със създаването
на т.нар. “защитени училища”. По време
на
обсъждането
Министърът
на
образованието и науката обяви, че до три
месеца ще бъде внесен напълно нов Закон
за народната просвета.
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За трети пореден път стартира стажантската
програма за роми към Народното събрание на Република
България, организирана съвместно от Националния
демократически институт – България и Програма „Рома” на
Институт „Отворено общество” – София. Общо 70 бяха
кандидатите за стажа в Парламента, като от тях бяха
селектирани 10 души от цялата страна. Стажът стартира на 5
март и
се очаква ромските стажанти да посещават
Народното събрание веднъж седмично в рамките на 8
седмици.
При първото си посещение в Парламента стажантите
радушно бяха посрещнати от г-н Филип Димитров – бивш
министър-председател и настоящ зам.-председател на
Народното събрание. Г-н Димитров изрази радостта си, че за
пореден път има възможността да участва в тази програма
като ментор на стажантите и разговаря с гостите си за
основните ценности на демокрацията и функциите, които
има Народното събрание на Република България като висш
орган на законодателната власт.
Всеки от стажантите изяви своето желание да вземе участие
в работата на различните парламентарни комисии, като
особен интерес бе заявен към Комисията по образование и
Комисията по жалби и петиции на гражданите. Очаква се
стажантите да присъстват на пленарно заседание, както и на
парламентарен контрол.
По инициатива на Мария Методиева, директор на Програма
„Рома” на ИОО, се очаква в рамките на стажа избраните да се
срещнат и с видни ромски политици, както и с ексерти,
работещи по ромските въпроси в различни сфери. „Надяваме
се в края на този стаж, да произведете някакъв продукт”, се
обърна от своя страна към участниците директорът на НДИ –
България – г-жа Севдалина Войнова.
Стажът продължава с участието на стажантите в различните
парламентарни комисии.
Атанас Стоянов от Център “Амалипе” е един от 10-те
одобрени стажанти. Той ще участва в работата на
парламентарната комисия по образование.
На 28.02.2008 г. в гр. Кюстендил бе учредена Регионална
мрежа от НПО “Либерална алтернатива за развитие на
гражданското общество” (ЛАРГО), която обединява 5
НПО от региона. Мрежата поставя като основен фокус в
работата си здравето и социалния статус на ромската жена;
овластяване на ромските жени; включвнето им в социалноикономическия живот и т.н. С учредяването на регионалната
мрежа бе открит и Административно-консултативен център в
кв. Изток в Кюстендил. Изграждането и работата на Центъра
се финансират от Програмата за обществено здраве на
Институт Отворено общество – Будапеща. При откриването
на Центъра присъстваха Мария Методиева, директор на
Програма “Рома” – Институт Отворено общество, Теодора
Крумова (Център Амалипе) и Милена Илиева, представител
на СНЦ “Свят без граници” и Асоциация “Интегро”.
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Център Амалипе
ЗАКЪСНЯВАЩА ТЕХНИКА И ЛИПСА
НА КОМУНИКАЦИЯ С МЗ СПЪВАТ
ПРОЕКТ ПО ФАР

ТЕОДОРА КРУМОВА СЕ СРЕЩНА С
КОМИСАРЯ ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Томас Хамърбърг

Зам.-председателят
на
Център “Амалипе” Теодора Крумова участва в
среща с Комисаря по
човешките права на Съвета на Европа Томас
Хамърбърг. Срещата се
състоя в Информационния Център на Съвета
на Европа в София на 14
февруари 2008 г. В нея

участваха представители на 8 неправителствени
организации, работещи за защита на човешките права и
за интеграция на неравнопоставените групи в
обществото.
Основните разисквани въпроси по време на
срещата бяха социализацията на децата в институции,
интеграцията на ромите и състоянието на правата на
човека. Теодора Крумова постави акцент върху
необходимостта от реални стъпки за образователната
интеграция на ромските деца. Според нея основните
проблеми в тази сфера са липсата на подкрепа от страна
на МОН за сериозно въвеждане на интеркултурното
образование при модернизацията на българската
образователна система; продължаващата практика
нормалноразвити ромски деца да се изпращат в помощни
училища; стремежът да бъдат закрити стотици училища
в селата, което ще остави хиляди ромски деца извън
училище и липсата на подкрепа за десегрегацията на
т.нар. “ромски училища” в големите градски гета.
В момента МОН подготвя нов Закон за народната
просвета, който най-вероятно няма да съдържа
положения, благоприятстващи ромската интеграция и
дори е възможно индиректно да я възпрепятства.
Останалите
участници
подкрепиха
направените
констатации и апелираха за организиране на ширка
публична дискусия при изработването на този важен
закон.
Друг акцент по време на дискусията беше
съдбата на децата в нституциите. Весела Банова подчерта, че настоящата политика все още е по-скоро
политика на ре-институционализация.
В края на срещата г-н Хамърбърг пое ангажимента да
постави наболелите проблеми пред българските
институции, за да стимулира институциите да поемат
своята политическа отговорност за решаване проблемите
на уязвимите групи в България.

Продължава от стр.1
Ръководителят на проекта, проф. Търнев представи
изпълненото през първото тримесечие на проекта. Той
наблегна на това, че Консорциумът търси контакти с
ромските организации и с ромски експерти по места,
като се стреми да ги привлича при изпълнението на
проекта: 5 роми са включени в екипа на проекта като неключови експерти, във всички региони са сформирани
местни комисии с участието на ромски организации,
които ще наблюдават и контролират реализацията на
проекта и т.н.
Като основни проблеми проф. Търнев посочи
закъсняващата мобилна техника, която е ключова за
изпълнението на проектните дейности и липсата на
комуникация с МЗ. Мобилната техника е трябвало да
бъде доставена още в началото на проекта. При найоптимистични очаквания тя ще бъде доставена през
август, а проектът трябва да приключи до ноември. Това
прави невъзможно реалното изпълнение на проектните
дейности – посочи проф. Търнев.
Комуникацията между Консорциума и Министерство на
здравеопазването се е влошила след декември 2007 г.,
когато от МЗ изготвят списък с общини, в които ще се
финансира длъжността “здравен медиатор” през 2008 г.
В този списък отсъствали общините с концентрация на
роми и с обучени по програма ФАР здравни медиатори
(напр. Лом, Вълчидръм и др.), като те били заменени с
общини без обучени здравни медиатори (напр. Джебел и
др.). Консорциумът реагирал остро, търсейки подкрепата
на ромските организации, както и на Координатора на
десетилетието на ромското включване Баки Хюсеинов,
като успял да върне “ромските” общини в списъка.
Представителите на ромски НПО в Направляващия
комитет повдигнаха множество въпроси. Георги
Богданов предложи незабавно изготвяне на предложение
за удължаване на изпълнението на проекта, но това ще
зависи от Европейската комисия и е малко вероятно да
се случи. Деян Колев постави въпроса какво ще се случи
с мобилната техника след приключването на проекта, но
представителите на МЗ не можаха да дадат гаранции, че
Министерството няма да я изтегли в други райони на
страната или в елитни болници в София.
Направляващият комитет взе решение да изиска отговор
от Министър Гайдарски за бъдещето на техниката. Деян
Колев постави и въпроса как да се избегне опасността
при определянето на общини, в които ще се финансира
длъжността “здравен медиатор” през 2009 г. отново да
отпаднат общините с концентрация на роми и обучени
здравни медиатори. В отговор проф. Търнев посочи, че
единствената гаранция на този етап би могло да бъде
включването на Националната асоциация на здравните
медиатори и на ромски НПО в работната група към МЗ,
която ще изработи индикативния списък за 2009 г.
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Център Амалипе
По-широко
ромско участие в проектите
за образователна интеграция по
програма ФАР
На свое заседание Направляващият комитет по
многогодишната програма ФАР прие и тримесечен
доклад на проект “Отвъд различията – Подобряване на
състоянието и интеграцията на малцинствени групи в
неравностойно положение със специален фокус върху
ромите – Компонент Образование” EuropeAid/ 122908/
D/ SER/ BG. Проектът се изпълнява от Консорциум
воден от GET German Education and Training GmbH в
партньорство с Институт “Отворено общество” – София.
Боян Захариев представи основните дейности,
извършени през първото тримесечие, като подчерта, че
те са изцяло подготвителни.
Представителите на ромски НПО в Направляващия
комитет отправиха множество препоръки. Петър
Георгиев и Георги Богданов повдигнаха въпроса за
ангажиране на ромски НПО като изпълнители по
проекта, както и за включване на ромски експерти в
екипа. Боян Захариев изрази пълно съгласие, но поясни,
че Техническото задание на проекта не предвижда и не
позволява наемането на НПО като подизпълнители,
което е съществена слабост и трябва да се промени за в
бъдеще. Относно наемането на роми в екипа на проекта,
той посочи, че в момента тече конкурс за не-ключови
експерти и се надява да има роми, които ще
кандидатстват за обявените позиции.
Деян Колев изрази притеснението си, че ромската
общност и общностите по места остават неангажирани с
реализацията на проекта и препоръча създаване на
Ромски обществен съвет, както и на местни съвети в
регионите на проекта като форма (макар и ограничена)
на овластяване на ромите. Той препоръча също така
проектът да бъде рекламиран в ромските медии, както и
в специализираните медии по образование (в. “Аз буки”
и в. “Учителско дело”). Той предложи подписване на
договри с директорите на училищата, че в тях ще се
изнесат цикъл от открити уроци с включени
интеркултурни елементи, както и това, че в тях ще се
разреши сформирането на СИП “Фолклор на етносите”.
Боян Захариев изрази пълно съгласие с направените
предложения.
Деян Колев се усъмни и в ефективността на начин, по
който Министерство на образованието и науката е
определило общините, в които ще се реализира проекта.
Според него това е станало без да се следва сериозна
логика и без да се иска изявено желание от страна на
самите общини и директори на училища. Необходимо е в
бъдеще да се следва точно обратния подход – водещо да
е желанието на директорите и учителите, а не на
Министерството – посочи Д. Колев.
...
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-висока) за сметка на училищата с голям брой ученици.
Съгласно схемата за въвеждане на делегираните
бюджети, общините са длъжни да разпределят минимум
80 % от получените за образование средства от
републиканския бюджет на базата на брой ученици в
училище. Максимум 20 % общините могат да
преразпределят между училищата на базата на
допълнителни
критерии,
отразяващи
местната
специфика и образователната политика на общината:
напр. отдалеченост на населеното място и т.н. Единният
разходен стандарт за 2008 г. е различен за различните
общини, разделени в 4 групи, като масовият случай
(т.нар. 2-ра група) е 1051 лв. за ученик.
Въвеждането на делегираните бюджети представлява
реален старт на дълго отлаганите структурни реформи в
образованието и по-точно: в образователната система.
Тази стъпка ще има четири важни последици за
българската образователна система като цяло. Първо,
директорите ще трябва да се превърнат в мениджъри.
Получавайки определена сума, която ще може да
изразходва през годината, и която не е разбита по пера,
директорът ще има възможността да приоретизира
различните дейности, за които тази сума ще се харчи; ще
има реален стимул да намира спонсори и партньори, да
търси привличането на ученици и т.н.
От неговите мениджърски умения ще зависи
оцеляването на училището. За съжаление голямата част
от директорите в България днес нямат подобни умения и
не са били обучавани в тях, което поставя под заплаха
съществуването на много училища.
Второ, системата на делегираните бюджети ще засегне
сериозно малките училища, особено в селските райони и
ще доведе до закриването на много от тях. Груби сметки
показват, че за нормалното функциониране на
самостоятелно училище са необходими поне 250 000 лв.,
т.е. около 250 ученика. Поради демографски причини
огромната част от селските училища нямат този брой
деца. До сега общините имаха възможност да
дофинансират училищата в селата, осъзнавайки тяхната
важност както за образованието на децата, така и за
самото съществуване на селото. Делегираните бюджети
в голяма степен “връзват” ръцете на общините за
подобно преразпределение и ще ги принудят да закрият
голяма част от селските училища – ако не през
септември 2008, то през 2009. Другият изход е запазване
на училищата, но при формален и некачествен учебен
процес: с немотивирани и ниско платени учители, без
полуинтернатни форми, СИП и т.н. Твърде е възможно
повечето общини да заложат на този вариант, което
допълнително ще влоши качеството на обучение в
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РОМСКИ АКТИВИСТИ ОТ
В. ТЪРНОВО СЕ СРЕЩНАХА С ПОЛИТИЧЕСКИЯ
СЕКРЕТАР НА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ
На 20 и 21 февруари във В. Търново
гостува г-жа Джослин Мак Уилсън –
Политически секретар към Посолството
на САЩ, придружена от Радостина
Михалкова - служител в същото
посолство. В рамките на посещението си
г-жа Мак Уилсън проведе няколко срещи,
организирани от Център Амалипе.
Политическият секретар на Посолството на
САЩ, г-жа Джослин Мак Уилсън, се срещна с ромски
активисти от Великотърновска област. Срещата бе
организирана от Център “Амалипе” и се проведе на 20
февруари в сградата на Община В. Търново. Над 20
ромски неформални лидери – кметове, общински
съветници, общински експерти, предприемачи и
общественици - дискутираха основните проблеми
пред интеграцията на ромите в общините на
Великотърновска област, необходимите решения на
местно и национално ниво, предстоящите промени в
Рамковата програма за интеграция на ромите и Закона
за народната просвета.
Гъвкави механизми за продължаващо образование,
които да дадат възможност на ромите с незавършено
основно и средно образование да придобият
образователна степен и степен на професионална
квалификация, както и механизми за образователно
легализиране на професионални умения, придобити
извън училище, поискаха участниците в срещата. Те
апелираха също така за спешни мерки, които да
гарантират запазването на училищата в селските
райони, които са заплашени от масово закриване през
следващите месеци с оглед на въвеждането на
делегираните
бюджети.
Според
повечето
от
участниците една голяма част от ромските родители
няма да позволят на децата си (особено на момичетата)
да посещават училище извън населеното място, в
което живеят и това ще остави много ромчета напълно
неграмотни. Антоанета Тодорова – кмет на с. Водолей
– подчерта, че има нужда от запазване на училищата в
селата, като в същото време се разнообрази учебният
процес в тях и той бъде направен интересен, модерен и
по-близък до културата на децата от всички етноси.
Според нея СИП “Ромски фолклор” и извънкласните
форми, свързани с него са се оказали много успешни в
тази насока, но делегираните бюджети на училищата
ще унищожат именно тях и така ще влошат
допълнително качеството на образование. С острота бе
поставен и въпросът за предразсъдъците на много
учители, работещи с ромски деца и за това, че
училището формира у ромските ученици чувство за
непълноценност.

Силните предразсъдъци спрямо ромите от страна на
работодателите и липсата на професионална квалификация
и мотивация при тези роми, които са безработни от години
бяха посочени като основни проблеми в сферата на
заетостта. Николай Николов – експерт в Община
Павликени – посочи, че въпреки наличието на много ромисреднисти в града, работодателите предпочитат да наемат
не-роми от В. Търново. Общинската администрация също
не съдейства за преодоляването на този проблем, посочи
Николов. Иванка Иванова,кмет на с. Виноград подчерта, че
над 20 млади ромски младежи в селото имат средно
образование, но не могат да намерят работа и че ромският
въпрос очевидно е не само социален и образователен, но
също така има своята етническа страна.
С особена острота бе поставен въпросът за осмислянето
на свободното време на младежите в селата и за
включването на роми в дейността на местните читалища.
Мита Христова от Златарица постави въпроса за
неизпълнението на приетите от Общинските съвети
Стратегии за интеграция на ромите. Юлиан Иванов, зам.председател на Общински съвет – Стражица опонира, че
стратегиите се изпълняват, ако ромите са достатъчно
активни и също така ако участват във властта.
Като пример за ангажиране на роми във всички нива на
изпълнение на общинската стратегия за интеграция той
посочи съвместната инициатива на Община Стражица и
Център “Амалипе” за назначаване на ромски медиатори по
програмата “От социални помощи към заетост”. Тя
започнала с двама човека през 2007 г. и вече включва 10
ромски медиатори във всички населени места в общината.
Те имат специална програма за работа, картографират
кварталите, събират нужната информация.
Участниците изработиха списък с предложения и
възложиха на Център “Амалипе” да ги представи при
обсъждането на новата Рамкова програма за интеграция на
ромите и на новия Закон за народната просвета. Г-жа Мак
Уилсън подчерта задоволството си от срещата и изрази
принципната подкрепа на Посолството на САЩ за процеса
на интеграция на ромите и за реалното включване на
ромската общност като активен участник в този процес.
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РОМСКО-АМЕРИКАНСКИ
МАРТЕНИЦИ
В края на срещите, организирани от Център Амалипе,
Джослин Мак Уилсън се срещна с ромските деца от бараките
на ул. Алеко Константинов, които успешно се интегрират в
масовите училища във Велико Търново, и с които Център
Амалипе и Центърът за социална рехабилитация и интеграция
провеждат ежеседмични извънучилищни интерактивни
занимания. Г-жа Мак Уилсън се включи заедно с децата в
изработването на мартеници, които след това ще бъдат
изпратени до местните и национални институции по случай 1
март. Децата й разказаха откъде идва старата българска
традиция и каква е нейната символика. «Изненадана съм, че
тези деца са били преди това в Помощно училище – те нямат
никакви умствени увреждания» - сподели Джослин Мак
Уилсън. Децата са страхотни. А аз вече имам три мартеници,
които сама направих”.

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА !
“ Да сте здрави, румени и бели” - с това пожелание децата и
младежите от Център Амалипе връзваха ръчно изработени
мартенички на
представителите от великотърновските
институции по повод идването на Баба Марта.
В продължение на три дена офисът на центъра се бе
превърнал в малка работилница, в която децата с по-големите
каки и батковци усукваха и плетяха бяла и червена прежда. С
изработените мартенички бяха зарадвани служителите от
Община Велико Търново, регионалния инпсекторат, както и
представителите от Дирекция „Социално подпомагане„ и
„Бюрото по труда”.
Баба Марта е празнична традиция, която е характерна за
България и Румъния. Всяка година хората си подаряват
мартеници за здраве, щастие и плодородие. Хилядолетната
българска традиция гласи, че с идването на Баба Марта се
поставя краят на зимата и началото на пролетта. В народните
представи мартеничките се носят, докато се види първата
лястовица, щъркел или жерав, след което може да се окачи на
плодно дърво.

ТАНЦУВАЙ С МЕН !
Кастинг за млади таланти се проведе във
великотърновското село Камен. Възможността да се
явят на прослушване и да покажат танцувалните и
певческите си способности получиха над 200 деца и
младежи от местните ОУ „Св. Климент Охридски” и
ПГ по селско стопанство. Участниците трябваше да се
изявят в един от двата конкурса, озаглавени „Пей с
мен” и „Танцувай с мен”. Още от сутринта местното
читалище, в което се състоя събитието, бе изпълнено с
желаещи от различни възрастови групи.
„Идеята е децата да се почувстват като на истински
професионален кастинг, да повярват, че са значими и
талантливи”, каза главният организатор на кастинга
Атанас Стоянов от ромски младежки клуб „Врастири”
– Камен. За децата бе осигурено професионално жури
в лицето на петима специалисти от Камен, Стражица и
Велико Търново. Всички те получиха номера и чакаха
с нетърпение своя ред пред вратата на журито, за да
покажат какво могат. „Дъщеря ми много се радва, че
бе класирана от кастинга и даже вечерта спа с
номерчето, които й дадохте”, сподели на следващия
ден една от майките на талантите.
В края на кастинга бяха избрани 15 деца, които да
участват в новосформиран танцов ансамбъл и
ежеседмично да репетират под ръководството на
хореограф. Решено бе, че първият танц ще е на
индийска тематика и в момента трескаво се търси
подходящата музика.
Кастингът бе организиран със съдействието на
Център „Амалипе” и финансовата подкрепа на проект
“Овластяване на безвластните” на Институт “Отворено
общество” - София.
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Продължава от стр.4

важност както за образованието на децата, така и за
самото съществуване на селото. Делегираните бюджети
в голяма степен “връзват” ръцете на общините за
подобно преразпределение и ще ги принудят да закрият
голяма част от селските училища – ако не през
септември 2008, то през 2009. Другият изход е запазване
на училищата, но при формален и некачествен учебен
процес: с немотивирани и ниско платени учители, без
полуинтернатни форми, СИП и т.н. Твърде е възможно
повечето общини да заложат на този вариант, което
допълнително ще влоши качеството на обучение в ..
занималните имат безспорен принос за качественото
усвояване на материала от задължителната подготовка.
Вероятно е много директори да увеличат задължителния
норматив на учителите (МОН определя минимален
норматив от часове, които учителят трябва да има за да
бъде назначен като такъв, но максималният норматив се
определя от директора) за да спестят средства. Това
допълнително ще демотивира учителите, които ще
вземат същите заплати, но за повече часове. На този етап
ако не се вземат спешни допълнителни мерки
структурната реформа по-скоро ще влоши качеството на
образование, макар в дългосрочен план тя да е насочена
към неговото подобряване.
Засягайки цялата образователна система, делегираните
бюджети ще имат и множество последствия за
образованието на ромските деца и образователната
интеграция като цяло. Първо, закриването на селските
училища ще доведе до рязък спад на и без това ниското
образователно ниво на ромите от селските райони.
Голяма част от ромските деца в селата със закрити
училища няма да продължат образованието си по ред
социални и културни причини – въпреки, че ще бъде
осигурен безплатен транспорт до новото средищно
училище. Културно детерминираните страхове на
ромските родители да изпратят децата си (особено
момичетата) да се обучават в чуждо село или град могат
да
изглеждат
неоснователни
в
очите
на
администраторите,
непознаващи
ромската
народопсихология, но те са реални и ще доведат до
отпадане на хиляди ромски деца от училище. Сериозен
проблем съществува и с нагласата на родителите от
приемните училища да позволят записване в тях на деца
от селата, особено на ромски деца – проблем, който
малцина администратори изричат на глас, но който е до
болка познат на училищните директори. На този етап
никой не замисля сериозна работа с родителите – както в
селата със закрити училища, така и в градовете/селата с
приемни училища – за да бъдат те подготвени за
промяната. Респективно – не се предвиждат средства за

Делегираните
бюджети…
това.
Второ, делегираните бюджети ще стабилизират
допълнително сегрегираните “цигански” училища в
ромските гета на големите градове и напълно ще
обезсмислят и без това рехавите усилия за десегрегация.
Тъй като по правило тези училища имат голям брой
ученици (някои от тях са сред най-големите училища в
страната), сегрегираните училища ще получат найголяма бюджетна субсидия, въпреки че (това е публична
тайна) качеството на учебния процес в тях често е
съмнително (формулировката е мека). На този етап
структурната реформа е основана на брой ученици, а не
на качеството на педагогическа работа с тях и
десегрегацията на етнически обособените училища не е
част от реформата.
Трето, реална е опасността делегираните бюджети да
доведат до почти пълно отмиране на интеркултурното
образование и така да оставят ромските деца без
възможност да научат нещо за себе си в училище. До
този момент часовете по “Фолклор на етносите – Ромски
фолклор”, “Майчин ромски език” и други се преподават
като СИП. Интересът към някои от тях е голям и
постоянно увеличаващ се – напр. СИП “Фолклор на
етносите – Ромски фолклор” вече се изучава ...в над 200
училища без съществена подкрепа от страна на
държавата. Тъй като делегираните бюджети найвероятно ще доведат до рязко намаляване на часовете по
СИП изобщо (виж по-горе), нормално е да се очаква, че
рязко ще намалеят и групите по СИП, свързани с
интеркултурното образование. Въпреки интересът на
деца и родители и въпреки безспорната нужда от тях.
Коментар: Реформите в българското общество от 1990
г. до днес винаги се случваха за сметка на най-бедните и
маргинализираните, те ставаха на гърба на ромите. Може
ли да се промени тази схема днес, когато започва
същинската реформа в образованието?
Първо, би било грешка да се критикува въвеждането на
делегирани бюджети като цяло и да се иска тяхното
отменяне. От една страна подобно искане е
нереалистично и ще представлява пилеене на усилия. От
друга страна, реформата в българското образование е
безспорно необходима и делегираните бюджети са част
от нея. В средносрочен и дългосрочен план тази реформа
ще доведе до повишаване на качеството на образование
и ще облагодетелства всички, включително ромите.
Проблемите идват днес, в краткосрочен план и са…
Продължава на следващата страница
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ДИСКУСИЯ ЗА
РОМСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
Актуални проблеми и предизвикателства пред
образованието на ромските деца след въвеждането на
делегираните бюджети дискутираха директори, учители
и представители на общинската администрация от В.
Търново и Г. Оряховица на 20 февруари. Срещата бе
организирана от Център “Амалипе” и Дирекция
“Образование” на Община В. Търново. Гост на нея бе и
Политическият секретар на Посолството на САЩ г-жа
Джослин Мак Уилсън.
Делегираните бюджети с настоящата ставка за издръжка
на един ученик, комбинирани с очакваното преминаване
на 8. клас в средната степен на образование ще доведат
до чувствително влошаване на качеството на
образование на ромските деца и в двете общини – бяха
единодушни присъстващите. Почти всички училища в
селата ще трябва да бъдат затворени още през септември
2008 г., като голяма част от ромските ученици няма да
продължат образованието си в други населени места
въпреки осигурения превоз. В училищата, които ще се
запазят няма да има СИП и занимални, а паралелките ще
бъдат напълнени до максимум с цел да се съкратят
повече учители, което ще доведе до чувствителен спад в
качеството на образование.
Създалата се ситуация ще се отрази чувствително на
усилията за образователна интеграция на ромските деца
– бяха категорични присъстващите. Те подчертаха, че ще
трябва да се лишат от най-полезните неща, които
разнообразяват
учебния
процес
и
подпомагат
качественото образование на ромските деца – СИП
“Фолклор на етносите”, занималните в началните
класове, помощник-учители от ромски произход и др.
Участниците се обединиха около идеята, че реформите
са необходими, но са необходими допълнителни усилия
за да се гарантира, че няма да се влоши качеството на
образование и образователната интеграция на ромските
деца. Програми за работа с родителите и за подкрепа на
интеркултурното образование бяха посочени като част от
възможните решения.
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Продължение от стр.7

свързани не с делегираните бюджети като такива, а с
начина, по който те ще се прилагат: ниска стойност на
“единния разходен стандарт” (т.е. годишна издръжка за
обучението на един ученик), неподготвеността на много
училища и най-вече липсата на допълнителни
механизми, които да защитят най-уязвимите и да ги
предпазят от изпадане извън борда на образователната
система. Печелившата стратегия не е да се атакува
образователната реформа, а да се настоява за нейното
обогатяване с допълнителни механизми, които да
гарантират това, че тя ще подпомогне образователната
интеграция на ромите.
Второ, добре е ромските активисти, заедно с
представители на учителското съсловие, учителските
синдикати, директорите на училища, Министерство на
образованието и науката и регионалните му структури да
потърсят ясни критерии, по които да се “отсеят”
“неспасяемите” от “спасяемите” селски училища.
Въпросът със закриването на едно училище винаги е
болезнен, най-малкото защото той често означава и
практическо “закриване” на съответното село. Но е ясно,
че има училища, които няма как да бъдат спасени,
защото децата в тях са малко, а качеството на учебния
процес – ниско. Трудно може да се поддържа качествен
учебен процес в училища с 30-40 ученика и въпреки
сантиментите те очевидно не могат да бъдат спасени. В
същото време има селски училища с повече деца, в които
нивото на учебен процес е спасяемо и които имат
реалната перспектива – поради демографски причини –
да станат по-многобройни през идните години. Нужно е
едните да бъдат разграничени от другите на базата на
ясни критерии. След което да се работи с родителите от
първата група училища за да бъдат те убедени, че трябва
да подпомогнат образованието на своите деца в
средищно училище. И също така да се работи за
повишаване на качеството на образование в тези селски
училища, които имат шанса да оцелеят.
Удачен механизъм за разграничаване на двете групи
училища е като се въведе по-висок единен разходен
стандарт. Настоящата сума от 1051 лв. е нереалистично
ниска и тя обрича на закриване не само неспасяемите, но
и спасяемите селски училища! Нужно е да се водят
разговори за увеличаване на издръжката поне до 1300
лв., което по естествен начин ще доведе до
разграничаване на училищата, които реално могат да
Продължава на следващата страница
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Продължение от стр.10
…просъществуват. Нужно е също така да се прецизират
критериите и начините, по които ще бъдат определени
т.нар. “защитени училища”.
Идеята на МОН да даде “защитен” статут на училища,
които не могат да се самоиздържат, но в същото време
няма как да бъдат интегрирани в приемни училища
поради географски причини трябва да бъде
приветствана. В същото време трябва да се водят
разговори при определянето им да бъдат включени и
фактори, свързани с народопсихологията на различните
етноси и т.н. По този начин – като временна крачка –
могат да бъдат запазени селски училища с ромски
ученици и през това време да се работи с ромските
родители за да бъдат убедени в необходимостта от
интегрирането на децата им в средищни училища.
Трето, ромските активисти трябва да дадат най-доброто
от себе си за да убедят Министерство на образованието и
науката, че е необходимо залагането на конкретни
механизми, които да обвържат структурната реформа в
образованието със стимулиране на процеса на
интеграция на ромите. Необходимо е да се изработят
такива механизми, след което да се преговаря с МОН и
останалите участници в образователната реформа за
тяхното включване. Пример за такъв механизъм е
включването на “дейности за интеграция на ромски
ученици”
като
допълнителен
компонент
при
определянето на формулата за разпределяне между
училищата на средствата, получени от общините по
единните разходни стандарти. Указанието на МОН от 8
февруари позволява въвеждането на допълнителен
компонент “работа с ученици от малцинствата” и много
общини вече го включват при определяне на формулата,
като това им позволява да подпомогнат своите селски
училища, интегриращи ромски ученици. Тук е важно да
се работи в две насоки. От една страна, компонентът да
бъде “интегриране на ромски ученици”, а не просто
“работа с ромски ученици”, за да се наблегне, че
допълнителни средства се дават за интеграцията на
ромските деца в етнически смесени градски училища или
в селски училища – така, както е предвидено в
Стратегията за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства. Ако компонентът
бъде “работа с ромски деца” той би стигматизирал
ромчетата като деца със Специални образователни
потребности (СОП) и би подпомогнал сегрегираните
градски ромски училища. От друга страна нужно е да се
работи за въвеждане на механизми, които да проследят
какво са направили училищата с получените
допълнителни средства по този компонент за да
интегрират ромските деца.

... Четвърто, необходимо е да се водят разговори с МОН
за създаване на Национална програма за подкрепа на
интеркултурното образование (по аналогия с останалите
Национални програми, управлявани от МОН, по която
училища ще могат да кандидатстват за финансиране на
СИП-ове, свързани с интеркултурното образование,
както и за други подобни дейности. В рамките на тази
програма могат да се финансират и дейности за работа с
ромски родители от населени места, в които ще бъдат
закрити училища, както и за работа с родители на деца
от приемните училища. Подобна програма няма да
замени или дублира Центъра за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства, който е създаден като структура, имаща за
цел преди всичко привличане на средства от
международни донори. Евентуална програма за подкрепа
на интеркултурното образование може да бъде
финансирана както от републиканския бюджет, така и
със средства от Европейския социален фонд по
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
където интеркултурното образование е заложено като
приоритет.
Посочените насоки за работа не са изчерпателни – те
могат да бъдат допълвани с много други, които всички
работещи в сферата на образованието ромски НПО биха
предложили. Но е необходимо спешното им иницииране,
тъй като стартът на структурната реформа в
образованието вече е факт, а ефектът върху
образователната интеграция на ромските деца – ако не
бъдат въведени нужните допълнителни механизми изглежда тревожен.
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2 ФЕВРУАРИ: ПЕТЛЬОВДЕН
Ихтимя, или Башнувден (Петльовден) се празнува от
дръндарите (музикантите), чийто корен е от Котелския
край. Ихтимя се празнува на 2 февруари като ден на
момчето. За всяко момче в къщата се коли отделен петел.
Важно е петелът да бъде заклан от външен за къщата
човек - роднина или приятел. От кръвта на петела се
поставя петънце върху челото на момчето - смята се, че
това носи здраве. Месото на петела се яде само на 2
февруари. Въпреки, че Башнувден е празник на момчето,
момичетата също са включени, макар и по-скромно – за
тях се правят тиганички или мекици, които също се
раздават.
Повече информация за самия празник можете да
намерите на страницата на Център Амалипе
www.amalipe.com

14 февруари…

Какво по-хубаво от
това човек да казва:
„ОБИЧАМ ТЕ” !?
Вдъхновени от празника на влюбените 14 февруари
Центърът за социална рехабилитация и интеграция,
съвместно с Център Амалипе и други институции от
гражданския сектор, организираха благотворителна
изложба в сградата на общината на старопрестолния град
Велико Търново.
Събитието бе открито от директора на дирекция
“Социални дейности” към Общината г-жа Росица
Димитрова и зам. - кмета на общината Д-р Иво Найденов.
Изложбата бе подготвена от социални работници,
психолози, педагози и доброволци от споменатите
институции.
Благотворителната
акция
включваше
невероятно
изработени
сувенири
като
сърчица,
миниатюрни кутийки за бижута, предмети от глина, умело
изработени хартиени сувенири с остроумни и забавни
пожелания свързани с любовта и приятелството. Идеята на
организаторите бе не само да покажат креативност и
творчество, а и да съберат средства чрез благотворителната
кампания. Средствата ще бяха използвани за купуване на
материали за работата с деца, юноши и младежи.
За тези от вас, които не знаят ще припомним, че от близо
две години Център Амалипе работи съвместно с Центъра
за социална рехабилитация и интеграция с деца от
етническите малцинства, интегрирани от помощно в
масово училище. Веднъж седмично доброволци от двата
центъра работят с децата и юношите, които са включени в
програма за извънкласни дейности.

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://amalipe.com
Бюлетина изготвят Атанас Стоянов и Славка Стефанова
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