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Деян Колев бе избран за зам.председател на НССЕДВ
Деян Колев бе избран за заместникпредседател на Националния съвет за
сътрудничество
по
етническите
и
демографските въпроси от квотата на
неправителствените организации. Това
стана на заседание на Съвета, провело се
на 4 април, предшествано от гласуване в
Комисията за интеграция на ромите. И
двете гласувания (в Комисията за
интеграция на ромите и в Националния
съвет) бяха спечелени от Деян Колев ...
Продължава на стр. 2

Приета е процедура за избор на
наблюдатели от НПО в Комитета за
наблюдение на Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”
На 23 и 24 април 2008 г. във Велинград се
проведе съответно работно заседание и
второто редовно заседание на Комитета за
наблюдение към Оперативна програма ...
Продължава на стр. 3

[ АКЦЕНТ НА БРОЯ:
Рамковата програма за
равноправно
интегриране на ромите
в българското
общество
стр.1,6
[KHERE ( У ДОМА)
# Международен
ромски женски
семинар се състоя в
София– стр. 4
# Обучение на
полицейски служители
за работа с ромската
общност - стр. 8
[УЧИЛИЩЕ
# Пети национален
детски ромски
фолклорен фестивал
„Отворено сърце” 2008
– стр.8
[ ШАРЕНА ЧЕРГА–
# Един по-различен
ромски 8 април – с. 10

От 2007 г. се заговори за изработване на
нова Рамкова програма за равноправна
интеграция на ромите в българското
общество. Първоначално тази идея бе
изразена от политически лица (министърпредседателя, председателя на Народното
събрание) и бе заложена в плана на
Министерски съвет за 2007 г. Неяснотата
относно това изработва ли се нова Рамкова
програма, кой я изработва и неучастието на
граждански организации в този процес
предизвика остър протест от страна на 53
ромски НПО през ноември 2007 г. Какво е
настоящото положение на нещата около
новата Рамкова програма?
Налага ли се/ защо се налага
изработването
на
нова
Рамкова
програма?

Дебат по този въпрос с гражданските
организации не бе проведен, а изработването
на нова Програма бе “спуснато” от страна на
институциите чрез вписването му в плана на
МС за 2007 (впоследствие – за 2008 г.). Това
бе слабост и създаде усещането за неучастие
сред гражданския сектор.
Разбира
се,
сериозни
аргументи
за
изработването на нова Рамкова програма
съществуват. Настоящата Програма, приета
през 1999 г. има срок за действие 10 години.
Безспорно интеграцията на ромите не се случи
и е необходимо усилията в тази насока да
продължат; по-точно: необходимо е усилията
в тази насока реално да започнат. По-добре е
това да става като се следва един цялостен
документ, приет с широк консенсус от
ромските организации и публичните ...
...
Продължава на стр.6
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ДЕЯН КОЛЕВ БЕ ИЗБРАН ЗА
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НССЕДВ
Продължение от стр.1

Деян Колев

…(Център “Амалипе”) в
оспорвана конкуренция с
Младен Иванов (Джипси
Европа), Петър Георгиев
(Конфедерация на ромите
“Европа”) и Николай
Кирилов (Рома – Лом).
В своята програма Деян
Колев заложи

на кардиналната промяна в дейността на Националния
съвет, свързана с гарантиране на реалното участие на
неправителствените организации във вземането на
решения, с операционализиране на дейността на Съвета
и по-активната му роля при формирането на политиките
по етническите и демографските въпроси. Той заложи
също така на надпартийността на Заместникпредседателя от квотата на НПО и на необходимостта да
не се прокарват интересите на политически партии,
бизнес групировки и донори чрез тази позиция.
“Изборът ми е успех на организациите, които и през
изминалата година отстояваха каузата за активно
участие на гражданския сектор, прагматизъм и
надпартийност. Той е индикатор, че настъпва сериозна
промяна сред ромските НПО, както и в гражданския
сектор като цяло.” – заяви Деян Колев. Той благодари за
коректното серевнование на останалите кандидати и
отправи призив за съвместна работа.
Заместник-председателят на НССЕДВ от квотата на
НПО се избира от гражданските организации, членуващи
в Съвета. През 2007 г. тази позиция бе заета от Емил
Кало (Организация на евреите “Шалом”). Правомощията
на заместник-председателя са само загатнати в
Правилника на НССЕДВ, като по-детайлното им
определяне е направено чрез заповед на председателя на
Съвета и вицепремиер Емел Етем. Съгласно заповедта
зам.-председателят от квотата на НПО участва в
изготвянето на обновената версия на Рамковата програма
за интеграция на ромите, на Постановление за промени в
Правилника на НССЕДВ и др.

ПЛАТФОРМАТА
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Бях издигнат и избран от ромските неправителствени
организации, както и от организации на другите
малцинства, които настояват за категорична промяна:
промяна в Националния съвет и промяна в ромския
граждански сектор. Ще вложа всичко от себе си, за да
може тази категорична промяна да стане факт.
През изминалата година многократно сме критикували
НССЕДВ за това, че имитира дейност и че оказва
недопустим политически натиск върху гражданските
организации. Нужна е категорична промяна: Съветът
трябва да заработи, като се превърне в механизъм за
реално участие на гражданския сектор (и на ромската
общност в частност) в процеса на вземане на решения.
Това е мисията, с която Съветът е създаден преди
години – по настояване основно на ромските
организации - и ако не започне да я изпълнява, той
напълно ще се обезсмисли и ще стане излишен. В своята
програма заложих конкретни стъпки в четири насоки,
за да бъде постигната тази промяна: стъпки за
подсигуряване
на
реалното
участие
на
неправителствените организации в дейността на
Съвета, за операционализиране на дейността на
Съвета, за засилване на участието на НССЕДВ в
изработването на политики по етническите и
демографските въпроси и за гарантиране на
надпартийността в дейността на Съвета.
Ромският граждански сектор в момента също не
успява да изпълни основната си мисия – да бъде
изразител на интересите на достатъчно широки слоеве
от ромската общност като въздейства ефективно
върху държавните институции и участва в процеса на
вземане на решения. Той се сблъсква с няколко сериозни
проблема: немалка част от организациите са “псевдограждански” (т.е. нямат реална връзка с ромската
общност, а изразяват интересите на донори или
политически партии) като често те доминират над
гражданските ромски организации; прекъсната е
връзката между “старото” и “младото” поколение в
ромското
движение;
противоречията
между
отделните организации надделяват над желанието за
единодействие. Най-важният проблем, изразяващ
дълбочината на кризата в ромския граждански сектор
е липсата на конкретна обща кауза, споделена от
голямото мнозинство организации. В същото време през
изминалите две години е налице тенденция за
преодоляване на тези проблеми и за търсене на
единодействие
между
ромските
граждански
организации. Аз бях избран като резултат от тази
“нова вълна” в ромското движение и ще работя за това
тя да обхване огромната част от ромските
организации. Ще търся начини за стимулиране на
единството сред тях, така че те да се обединят около
обща кауза и тя да залегне в основата на Рамковата
програма за интеграция на ромите.
Кандидатирах се за този пост за да отстоявам идеите,
с които бях избран. Ако това се окаже невъзможно в
настоящия формат на НССЕДВ, ще се оттегля като
ще обявя публично причините.
ДЕЯН КОЛЕВ
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ПРИЕТА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА
НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ НПО В КОМИТЕТА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Продължение от стр.1
... „Развитие на човешките ресурси”. Той одобри
Годишния доклад за напредъка по изълнението и
Комуникационния план на Оперативната програма,
като даде мандат на Управляващия орган да внесе
корекции в двата документа след получаване на
бележките на Европейската комисия. Представен бе и
отчет за реализацията на Програмата до момента, за
проведените вече схеми, както и за предстоящите
операции.
По време на редовното заседание бяха гласувани и
процедурни правила за избор на наблюдатели от
средите на неправителствените организации. Целта на
правилата е да гарантират открит и прозрачен
механизъм за участие на гражданското общество в
процеса на управление и наблюдение на средствата от
Европейския социален фонд. Процедурата напомня на
аналогичната процедура за избор на наблюдатели към
Националната стратегическа референтна рамка и
включва заявяване на интерес от страна на желаещите
организации, селектиране на организациите по
определени критерии и избор на наблюдатели от
страна на селектираните организации. Процедурните
правила предвиждат избор на шест наблюдатели,
излъчени от групи организации, работещи в следните
сфери: за защита от дискриминация, образованието,
ромска интеграция, общественото здраве, наука и
социални услуги. Процедурата ще бъде стартирана в
близките седмици, така че в заседанието на Комитета
за наблюдение през м. ноември да могат да участват
новоизбраните наблюдатели.
За участие в заседанието бе поканен и Център
Амалипе, чиито представители взеха активно участие в
работата на Комитета.
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което според Деян Колев е намеса от страна на
институциите в дейността на неправителствените
организации.
Не бяха приети две други предложения, отправени от
председателя на Център “Амалипе”. Първото бе за
включване на седма група организации – донори,
финансиращи проекти в социалната сфера. Аргументите на
Деян Колев бяха, че донорите са важен участник в процеса
на социално включване и по-добрата координация с тях е
важна за успеха на Оперативната програма. Освен това ако
не получат подходящ механизъм за участие, донорите биха
оказали натиск върху неправителствените организации,
които финансират при избора на наблюдател. Според
Красимир Попов – зам.-председател на Комитета за
наблюдение – донорите не изразяват интересите на
целевите групи и не могат да бъдат възприемани като част
от неправителствените организации. Те ще получат други
механизми за участие в дейността на Комитета за
наблюдение, но съгласно Постановление на Министерски
съвет 182/ 2006 г. наблюдателите трябва да бъдат от
неправителствения сектор. Не бе прието и предложението
да се предвиди създаване на под-комитети по всяка от
шестте области, в които да участват всички селектирани
организации и които да дават становище по въпросите,
разглеждани на заседанията на Комитета за наблюдение.
Красимир Попов посочи, че тази идея е добра и ще бъде
реализирана, но чрез специално решение на Комитета за
наблюдение, а не чрез Процедурните правила. Той посочи,
че такива под-комитети едва ли е необходимо да бъдат
сформирани по всяка от шестте области, но интеграцията
на ромите е област, в която под-комитет, подсигуряващ пошироко участие на ромските организации, е безспорно
необходим.
Повече информация можете да намерите в специалния ни
бюлетин “Ромите и Структурните фондове”

www.amalipe.com
По време на дискусиите за процедурни правила за
избота на наблюдатели от НПО Деян Колев предложи
всяка група организации да избере не само
наблюдател, но и негов заместник, който също да
участва в заседанията. Предложението бе подкрепено
от зам.-министър Димитров, председател на Комитета
за наблюдение и бе прието с консенсус, като по този
начин броят на участниците от НПО ще бъде удвоен.
Комитетът прие също така предложението на Деян
Колев в случай, че организациите не могат да се
обединят около един кандидат и двама кандидати
получат равен брой гласове и двамата да участват като
наблюдатели на ротационен принцип. Вариантът,
предвиден в проекта за процедурни правила
предвиждаше в този случай Комитетът за наблюдение
да избере кой от двамата кандидати да бъде включен,

ЗДРАВНИ КАМПАНИИ ЗА РОМИ В
РАМКИТЕ НА ОП РЧР
През 2008 г. предстои стартирането на няколко дейности
в област на интервенция 5.3. «Работоспособност чрез подобро здраве» на ОП РЧР. Две от тях - здравни
информационни кампании и национална кампания за
ранна диагностика на онкологични заболявания имат
специален фокус уязвими етнически групи, вкл.роми.
Схемите не са предвидени като грантови, а единствено
като директно предоставяне на средства. Бенефициент е
Министерство на здравеопазването чрез своите...
Продължава на следващата страница
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ЗДРАВНИ КАМПАНИИ ЗА РОМИ В
РАМКИТЕ НА ОП РЧР

МЕЖДУНАРОДЕН РОМСКИ ЖЕНСКИ
СЕМИНАР СЕ СЪСТОЯ В СОФИЯ

Над 20 ромски жени от Централна и Източна Европа
взеха участие в обучителен семинар на тема „Човешки
права: права на ромите. Застъпничество в сферата на
здравеопазването”.
Обучението се състоя в София от 14 до 20 април, като
негови организатори бяха Европейският ромски
информационен офис и Институт Отворено общество –
Будапеща. Партньор на инициативата от българска
страна бе ЦМЕДТ „Амалипе”, В. Търново.
В продължение на шест дни участничките от България,
Сърбия, Македония, Румъния, Унгария, както и
представителки от САЩ и Великобритания, дискутираха
проблемите в сферата на ромското здравеопазване и
дискриминационната превенция по отношение на пол и
етническа принадлежност. Ромските жени представиха
важни части от нормативните документи на своите
страни, касаещи антидискриминацията и защитата на
човешките права. Те взеха активна роля, както като
обучаеми, така и като лектори, представяйки своя опит.
Български представителки на международния форум
бяха Милена Илиева от „Свят без граници”, Маряна
Борисова от „ЛАРГО” и Жулиета Ефтимова от
Асоциация „Интегро”. В края на обучението те
споделиха, че обмяната на опит в тази сфера им е била
полезна и изявиха решителност да подпомогнат ромите и
в частност ромските жени да се обръщат все повече към
установената законова уредба на България в областите
дискриминация и здравеопазване като по този начин
упражняват пълноценно своите граждански права.

Продължение от стр.3
...регионални подразделения.
Това изправя реализацията на тези операции пред сериозна
опасност: ако информационните кампании, предвидени в
рамките на ОП РЧР, насочени специфично към ромска
общност, бъдат реализирани единствено от Регионалните
центрове по здравеопазване, те могат да бъдат посрещнати
с недоверие и дори да бъдат бойкотирани от самата ромска
общност. Не би могло да се гарантира и безвъзмездното
съдействие на организациите, работещи в общността, ако
тяхното участие не бъде регламентирано.
От началото на 2008 г., Център Амалипе, съвместно със
«Свят без граници» (Стара Загора) стартира кампания за
по-голяма ефективност на здравните операции, насочени
към ромската общност. Проведени бяха серия разговори
с отговорните фактори за разработване на операцията в
МТСП, Агенцията за социално подпомагане и
Министерство на Здравеопазването. На 28.02.2008 г.
Център Амалипе, «Свят без граници», Асоциация
Интегро и Неформална регионална мрежа “ЛАРГО”
изпратиха писмо до Зам.-министъра на труда и
социалната политика Димитър Димитров с молба за
съдействие неправителствени организации, работещи с
малцинствата, да бъдат включени като задължителни
партньори и/или подизпълнители в дейностите,
насочени към уязвими етнически групи – роми и др. В
отговора си министър Димитров гарантира отново …
спазването на широко прилаганите от Европейския съюз
хоризонтални принципи на партньорство, гражданско
участие и овластяване.
В резултат схемата залага като приоритет съвместните
дейности
на
държавните и
неправителствени
организации за разпространение на здравни знания със
специализиран подход към лица в неравностойно
положение, лица с увреждания, лица от уязвими групи,
лица от различни етнически общности. Тепърва
предстои обаче разработването на конкретния проект на
изпълнение на операциите, който трябва да гарантира
партньорството на НПО, работещи със съответните
уязвими групи. По време на второто редовно заседание
на Комитета за наблюдение на ОП РЧР на 23 и 24 април
2008 г. ангажираните институции отново поеха
ангажимента неправителствените организации да бъдат
активно включени в този процес.
Повече информация можете да намерите в
специалния бюлетин “Ромите и Структурните фондове”
на Център Амалипе.
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Център Амалипе
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ
СЪВЕТ ЗА СТЪРУДНИЧЕСТВО ПО
ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ
ВЪПРОСИ
Първото за 2008 г. заседание на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и демографските
въпроси се проведе на 4 април. В него взе участие
обновеният състав на Съвета: освен ресорните
заместник министри от 16 министерства и
ръководителите на 7 държавни агенции, през 2008 г. в
НССЕДВ членуват 47 неправителствени организации,
от които 37 са ромски или работещи за интеграция на
ромите. Заседанието бе ръководено от Председателя на
НССЕДВ и Вицепремиер Емел Етем.
Няколко бяха основните обсъждани тези. Представен
бе Доклад за състоянието на междуетническите
отношения и интеркултурния диалог, изготвен от
Дирекция “Етнически и демографски въпроси”.
Представители на ромските организации възразиха
срещу голяма част от основните му твърдения и
изводи. Според Деян Колев от Център “Амалипе” е
погрешно ромският въпрос да се тълкува единствено
като социален, а ромските политики да се разглеждат
като “ограничени по мащаб и допълващи по характер
хоризонталната социална политика”. Ромският въпрос
е преди всичко въпрос на изключване: ромската
общност не участва в политическия, социалния и
икономическия живот, което детерминира социалните
аспекти на въпроса – посочи Деян Колев. Що се отнася
да т.нар. “ромски политики”, те трябва да са
интегрална част от хоризонталната социална политика,
а не “допълнение” към нея.
Аналогични бяха и критиките на Румян Сечков
(С.Е.Г.А.), Николай Кирилов (Рома – Лом) и Георги
Парушев. Въпреки това докладът няма да бъде
променен, тъй като се оказа, че той е представен
“единствено за информация”.
Георги Кръстев (Началник на отдел “Интеграция на
ромите” към Дирекция “Етнически и демографски
въпроси” представи състоянието на работата по
изготвяне на обновена версия на Рамковата програма
за интеграция на ромите. Той посочи, че тя трябва да е
готова до ноември, когато ще бъде гласувана от
Министерски съвет. Програмата ще има по-висок
нормативен статус – Постановление на МС или дори
Решение на Народното събрание, както и бюджетно
обезпечение. В отговор на исканията на ромските НПО
от ноември 2007 г. Дирекция ЕДВ е готова да включи
максимално широк кръг от експерти от средите на
НПО при изработването на Програмата: за целта ще
бъде създадена Работна група и експертни групи в
отделните области. Ще се организират и регионални
обсъждания. Двадесети април е крайния срок, в който
НПО могат да изпращат предложения за първия
работен вариант на Програмата, след което те ще
бъдат обобщени и ще започнат публични обсъждания.
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В края на заседанието присъстващите 40 НПО избраха
заместник-председател на НССЕДВ. Деян Колев бе
избран след оспорвана надпревара с Петър Георгиев и
Младен Иванов.

СДРУЖЕНИЕ
„ИНТЕЛЕКО – ТЪРГОВИЩЕ” ГОСТУВА
ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
На 11 април 2008 г. представители на Сдружение
Интелеко – Търговище и част от ромските жени и млади
момичета, с които те работят в рамките на проект
Овластяване на безвластните посетиха Велико Търново,
за да се запознаят с работата на Център Амалипе.
Срещата се проведе в Европейския информационен
център във Велико Търново. Теодора Крумова ги запозна
с програмите на Център Амалипе, като специален акцент
беше поставен върху образователните дейности – с
децата и техните родители. Това не беше нещо ново за
гостите от Търговище, тъй като част от момичетата вече
участват в групите по СИП “Фолклор на етносите –
Ромски фолклор”, а в екипа на Сдружение Интелеко е и
помощник-директорката на III ОУ “П.Р.Славейков” – гр.
Търговище, което е едно от най-активните и иновативни
училища в прилагането на програмата по ромски
фолклор.
Гостите посетиха и Центъра за социална рехабилитация
и интеграция, където Център Амалипе провежда
извънучилищна работа с децата от бараките на ул.
“Алеко Константинов”.
Срещата роди много идеи – за съвместни дейности и
инициативи, за бъдещи срещи, но най-вече – желание от
страна на ромските момичета от Търговище, които
участваха в срещата – не само да завършат успешно
училище, а през следващата година да дойдат отново в
Търново, но вече не като гости, а като редовни студенти.
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РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАВНОПРАВНО ИНТЕГРИРАНЕ НА
РОМИТЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
Продължение от стр.1
... институции, както и с широк обществен консенсус.
Нова Рамкова програма или обновяване на
съществуващата?
По този въпрос също не е проведен дебат и отговорът му
предстои да бъде даден. Съществуват сериозни
аргументи за изработването на качествено нов документ.
Ситуацията в България за 9 години се измени
съществено и е необходимо средствата за постигане на
интеграцията да бъдат съобразени с новите реалности.
Освен това България вече е член на ЕС, което предоставя
нови възможности, които трябва да се използват за
целите на интеграцията и това да бъде застъпено в
Рамковата програма. В крайна сметка за изминалите 9
години се смениха 3 правителства, но изпълнението на
настоящата Рамкова програма не стана факт. Очевидно е,
че много неща в нея трябва да се преосмислят и
формулират по нов начин, за да не се отчитат след 10
години същите резултати.
Кои слабости от настоящата Рамкова програма
трябва да бъдат преодолени?
За съжаление и по този въпрос все още не е проведен
широк дебат. В “Годишния доклад за интеграцията на
ромите – 2006” Център “Амалипе” предложи своето
виждане по въпроса. Нужно е новият документ да има
по-висок нормативен статус (напр. Решение на
Народното събрание или минимум Постановление на
Министерски съвет), да има финансиране от
републиканския бюджет, да бъде обвързан и с
усвояването на Европейските фондове, да бъде създадена
подходяща
административна
инфраструктура
за
изпълнението на Програмата, да бъдат въведени
механизми за участие на ромските организации в
изпълнението и оценката на Рамковата програма.
Подходяща
нормативна
сила,
финансиране,
административна инфраструктура и гражданско участие
са четири основни камъка, над които трябва да се
надстроява новия документ.
Ромският въпрос – социален или етнически?
Тепърва трябва да се дискутира и основната концепция,
около която ще се изгражда новата Програма. Спорът
дали ромският въпрос е социален или етнически може да
направи дискусията непродуктивна. Очевидно е, че
ромският въпрос има както социални, така и етнически
аспекти. Той няма да намери своя отговор, ако се
прилагат единствено социални мерки или единствено
мерки за спиране на етнически мотивираната
дискриминация. Дълбоката основа на ромският въпрос е
цялостното изключване и неучастие на ромската
общност в обществения, политическия и социалния
живот; неосъществената модернизация на общността,
която днес се възпрепятства допълнително – вместо да се

стимулира – от протичащите процеси в обществото и дори
от политиката на държавните институции. Новата Рамкова
програма трябва да се изгражда върху концепцията за
подпомагане на включването на ромите в обществения,
политическия и социалния живот, за подпомагане на
модернизацията и овластяването на ромската общност,
като в същото време се запази и обнови ромската
идентичност и култура.
Освен това ромският въпрос трябва да бъде третиран не
като проблем, а като възможност за цялостното развитие
на българското общество: реалното включване на стотици
хиляди роми (голямата част от тях – млади хора с
неизползван капацитет) в обществения и икономическия
живот ще влее свежи сили в обществено-държавния
организъм. Ивестицията в човешки ресурс е най-добрата
инвестиция.
Как ще бъде изработена новата Рамкова програма?
Едно от големите достойнства на настоящата Програма е,
че тя бе изработена с активното участие на десетки
организации. Днес почти всеки ромски активист ще ви
увери, че е участвал в съставянето на Програмата. Нужно е
новият документ да бъде изработен по същия включващ
начин. В неговото съставяне трябва да участват десетки и
стотици ромски и не-ромски организации и експерти. От
една страна това ще е най-добрата гаранция, че Програмата
ще отразява реалните проблеми и въжделенията на
ромската общност. От друга страна, това ще създаде
чувство за съпричастност и ангажираност с изпълнението
на Програмата.
На заседанието на Съвета за интеграция на ромите от 23
април бе приета схема, предложена от Деян Колев, която
би гарантирала максимално широкото участие при
изработването на Рамковата програма. Тази схема включва
съставянето на 9 експертни групи по отделните области на
Програмата с участието на НПО, институции и донори,
както и провеждане на регионални обсъждания и на
национално обсъждане с широко участие на граждански
организации, неформални лидери и други заинтересовани
страни. Последната дума по модела за изработване на
Рамковата програма ще имат Вицепремиера Емел Етем и
Премиера Станишев. Но при всички положения
активността на гражданските организации и на ромската
общност като цяло ще бъде решаваща, за да не се остави
този важен документ единствено в ръцете на технократи,
излъчени от институциите.
Кога ще бъде изработена новата Рамкова програма?
В плана на МС е заложено одобряване на изработената
Рамкова програма през ноември 2008 г., така че тя да бъде
подплатена с финансиране от Бюджет 2009. Това означава,
че идните няколко месеца ще са решаващи за
изработването на Програмата.
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Център Амалипе
ПРЕМИЕРЪТ СТАНИШЕВ СЕ СРЕЩНА
С РОМСКИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ

Необходимо е изработването на нова Рамкова програма
за интеграция на ромите, която да обединява и
синхронизира усилията на всички институции, както и на
гражданския сектор. Тя ще бъде подготвена от
Националния съвет за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси (НССЕДВ) при максимално
широко участие на неправителствените организации.
Това бе една от основните тези, която премиера
Станишев изложи на срещата си с ромски общественици,
провела се на 8 април, Международния ден на ромите. В
срещата участваха депутата от ромски произход Тома
Томов, зам.-министър Сашо Филипов и зам.-министър
Баки Хюсеинов, заместник-председателите на НССЕДВ
Мирослав Попов и Деян Колев, представители на повече
от 20 неправителствени ромски организации.
Срещата продължи близо два часа като премиерът
изслуша всички желаещи да се изкажат ромски
активисти. В отговор на отправените предложения и
коментари той се съгласи, че е необходимо назначаване
на повече роми в полицията, както и че е необходимо
общините да създадат свои общински планове или
стратегии за интеграция на малцинствата. Последното
може да бъде стимулирано и чрез нормативни и
законодателни промени. Премиерът наблегна на ролята,
която НССЕДВ трябва да играе като орган за
консултации и координация: правомощията на Съвета
трябва да бъдат увеличени, но не е реалистично да се
очаква, че той ще се превърне в Държавна агенция или
министерство. Активното участие на ромските
неправителствени организации при определянето на
политиките за интеграция на ромите е не просто
желателно, а задължително – посочи Станишев.

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
Комисията за интеграция на ромите към НССЕДВ
проведе второто си за 2008 г. заседание на 23 април. То
бе свикано по повод писмо на вицепремиера Емел Етем,
с което се изисква от Комисията да избере 5
представители на ромската общност от средите на
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НССЕДВ, както и 5 други представители на ромската
общност извън НССЕДВ, които да участват в работата
на Аналитичната група, изработваща новата Рамкова.
програма. Освен тези въпроси Комисията обсъди и
предложи цялостна схема за изработване на Програмата.
Деян Колев, в чийто ресор като зам.-председател на
НССЕДВ влиза изработването на Рамковата програма,
представи своето виждане за гарантиране на максимално
широко участие на ромската общност, както и на
гражданското общество в процеса на изработване на
новия рамков документ. Той предложи освен
Аналитичната група, визирана в заповедта на г-жа Етем,
да бъдат създадени и работни групи в отделните области
на действие на програмата: образование, заетост,
здравеопазване, жилищни условия, защита на ромската
култура, защита от дискриминация, еманципация на
ромската жена, овластяване и участие на ромската
общност и участие на местните и областните власти.
Тези работни групи трябва да бъдат съставени от
представители на НПО (членуващи и нечленуващи в
НССЕДВ), институции и донори. Освен тях,
предложената схема включваше провеждане на
регионални обсъждания (минимум в 6-те региона на
планиране) и на национално обсъждане. “Едно от
големите достойнства на настоящата Рамкова програма е
това, че в нейното изработване са участвали
представители на десетки организации и че днес почти
всеки ромски активист се чувства съавтор на
Програмата. Нужно е новата Рамкова програма да бъде
изработена при максимално широко участие, така че
ромската общност, а и цялото гражданско общество да
участва и да я припознае като своя Програма” – подчерта
Д. Колев. Светлин Райков предложи разширяване на
схемата като бъдат включени и анализ на документите за
интеграция, изработени на общинско ниво и общински
обсъждания.
Комисията прие предложената схема с направените
допълнения. Тя ще бъде предложена на председателя на
НССЕДВ и на премиера Станишев.
Асен Колев, Лили Макавеева, Николай Кирилов,
Светлин Райков и Георги Богданов бяха гласувани
единодушно като предложения на Комисията за
участници в Аналитичната група. Относно участници
извън състава на НССЕДВ бяха направени предложения
за 11 изтъкнати ромски общественици.Комисията прие
аргументите на Деян Колев, че няма моралното право да
ограничава участието и да се произнася относно
участието на организации и общественици, нечленуващи
в НССЕДВ. Затова бе решено да се отправят покани към
всичките предложени 11 общественици, да се отправи
покана и към Съвета за интеграция на ромите към
Министерство на труда и социалната политика, както и
да се отправи Покана за заявяване на интерес чрез уебстраницата на НССЕДВ.
Схемата за изработване на новата Рамкова програма за
интеграция на ромите, предложена от Деян Колев и
одобрена от Комисията за интеграция на ромите можете
да прочетете на страницата на Център Амалипе.
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СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНТЕГРАЦИЯ:ПОСТИГНАТИ
РЕЗУЛТАТИ. ПРЕДСТОЯЩИ
ДЕЙНОСТИ
През 2007 г. МОН, което е междинно звено по
две от приоритетните оси на ОП РЧР, обяви 4
програми за кандидатстване на обща стойност 23 176
586 лв. 157 проекта са подадени по схема 4.1
“Създаване на благоприятна мултикултурна среда”, от
които са одобрени 67, договорите по които обаче още
не са сключени. Най-голям брой проекти са спечелени
от НПО (27), следани от 21 училищни проекта, 15
проекта, подадени от Общини, 2 – от извънучебни
педагогически учреждения и 2 други. Според
предварително заложените в проектите цели около 17
000 ученици трябва да бъдат изведени от сегрегирана
среда и интегрирани в масовите училища. По втората
схема 4.2 “Да направим училището привлекателно за
младите хора”, насочена към
образователна
интеграция активността на кандидатстващите е била
много по-голяма – 689 с общо подадените проекти, от
които 256 са одобрените – 83 проекта на НПО, 149 – на
училища, 18 – на общини и 6 други, които трябва да
обхванат над 85 000 деца и ученици, обхванати в
извънкласни и извънучилищни дейности.
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към десегрегация обаче най-вероятно няма да стартира
до края на годината. Останалите схеми с директно
предоставяне на средства ще бъдат насочени към ИКТ в
образованието, квалификация и кариерно развитие,
подпомагане на делегираните бюджети (чрез обучение
на директори и счетоводители), изграждане на система за
оценка качеството на образование и рейтингова система
на висшите училища, образователни услуги за ученици,
изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби,
както и схема за студентски стипендии (като сумата по
последната е около 40 млн.лв.)
Повече информация можете да намерите в
специалния ни бюлетин “Ромите и Структурните
фондове”

ОБУЧЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИ
СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА С РОМСКАТА
ОБЩНОСТ

Разпределението на проекти в
образователната интеграция
Общини Други
3%
10%
Училища
53%

НПО
34%

Въпреки категоричния успех на грантовите
схеми обаче, през 2008 г. МОН предвижда значително
по-малко ‘външно’ участие при разпределние на
средствата за образователни мерки – само 3 от общо
деветте схеми, които ще бъдат обявени ще бъдат
грантови – останалите ще бъдат с директно
преоставяне на финансови средства на предварително
определени от Оперативната програма институции.
Грантовите схеми през 2008 г, които предстои да
стартират съвсем скоро ще бъдат “Подкрепа за
развитието
на
докторанти,
постдокторанти,
специализанти и млади учени”; “Разработване на
училищни и студентски практики”, както и програмата
за извънкласни дейности, но този път с двойно поголям бюджет (16 624 555 лв.). Програмата, насочена

Обучение на полицейски служители за
ефективна работа в ромска общност се проведе на 17 и
18 април в гр. Лясковец. То бе организирано от
Регионална Дирекция “Полиция” – В. Търново. В него
взеха участие над 40 служители, работещи в райони с
концентрация на роми във Великотърновска област.
Акцент в обучението бе спазването на човешките права и
ефективното взаимодействие с ромските авторитети и
лидери.
Деян Колев – председател на Център “Амалипе”
– запозна участниците в обучението със спецификите на
ромските групи във всички общини на областта. Той
даде практически указания за взаимодействие с ромските
авторитети по места като – отговаряйки на много
въпроси – пое ангажимент за съдействие в конкретни
населени места. Той запозна участниците и с найтипичните предразсъдъци спрямо ромите и как те могат
да бъдат преодолени.
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НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ” 2008

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ ПРОВЕЖДА
ПОД ПАТРОНАЖА НА Д-Р
РУМЕН РАШЕВ, КМЕТ НА
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И
ИНФОРМАЦИОННИЯ ОФИС НА
СЪВЕТА НА ЕВРОПА - СОФИЯ

За пета поредна година ЦМЕДТ „Амалипе” организира Националния детски
ромски фолклорен фестивал „Отворено сърце”, гр. Велико Търново. Тази
година във Фестивала ще участват над 500 ученици от цялата страна, включени
в групите по СИП “Фолклор на етносите - Ромски фолклор” през учебната
2007/2008 г.
Целта на фестивала е да даде на децата от различните етноси
възможност за изява и да стимулира у тях траен интерес към учебния процес
като цяло. Той ще протече в рамките на Кампанията за анти-дискриминация на
Съвета на Европа и ще покаже, че децата от различни етноси могат да учат и се
веселят заедно без предразсъдъци и дискриминация. Тъй като 2008 г. е
европейска година на междукултурния диалог целта на фестивала е и да
покаже, че фолклорът на всеки един етнос носи своето културно богатство и то
е незаменимо за съществуването и общуването ни като една единна нация.
Програма ще включва елементи от традициите, занаятите, приказния и
музикален фолклор, историята, бита и културата на ромския етнос, както и
връзката му с фолклора на българския и турския етнос в България.
Ще бъдат организирани занаятчийски кът, в който ще бъдат
представени различни традиционни занаяти; ще има специални детски
работилници, в които децата саморъчно ще изработват различни материали,
както и Маскен бал “Героите на ромския фолклор”, на който всяко училище
трябва да подготви най–атрактивните костюми на приказни и други герои,
изучени в часовете по СИП “Фолклор на етносите”.

„Учениците от ромския етнос посещават часовете с голям
интерес, защото “ днес ще бъде интересно”. С течение на
времето ромчетата започнаха да не се притесняват да
говорят за това какви са.”
ОУ „Св.св. кирил и Методий”, с. Малорад, обл. Враца

Повече информация, както и снимки от
фестивала, може да немерите в специалната
интернет-страница:

HTTP://ROMAFESTIVAL.PAGE.TL/
По случай Международния ден на ромите на сцената
на читалище „Отец Паисий” в с. Орляк на 07.04.2008 год.
беше истински празник. Учениците от ОУ „Васил Друмев”
поздравиха своите родители, обществеността на Орляк,
своите скъпи гости с впечатляващ по красота и внушение
концерт-спектакъл под наслов „Сбъднати мечти”.
ОУ „В. Друмев”, с. Орляк, обл. Добрич

„Дейностите в групата по СИП Ромски фолклор в ОУ
„Й.Йовков” вече се превръщат в традиционни.
Участниците изучават основните ромски обичаи,
събират автентични данни за някои от тях и накрая ги
осъществяват на практика”
ОУ „Й. Йовков”, гр. Добрич
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ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН
ОСМИ АПРИЛ

Тази година решихме, че няма да правим концерти решихме да направим нещо различно... да
провокираме хора, да отворят сърцата си, да излеят от
тях насъбралите се предразсъдъци, недомлъвки и
недоволство, за да се освободи там място за нашето
послание... Решихме да направим информационна
кампания... в центъра на Търново. Както казах
решихме да провокираме... Младежите (българи и
роми) облякоха
шарени
ромски
носии и
ентусиазирано се впуснаха да нарушат сивото
забързано ежедневие на търновските граждани...
Разказахме им за Холокоста - за това, което е било и
затова, което не е било...
Помолихме ги да оставят своето послание към ромите
в България ...Направиха го: и търновските младежи, и
търновските журналисти, и децата, и майките, и
търновските рокаджии.
Великотърновската община също не ни забрави –
получихме специални подаръци от името на кмета на
В. Търново – д-р Румен Рашев. Някои от минувачите
дори бяха облечени като нас. Така раздадохме 1000
брошури и получихме 150 послания.
Дали този по-различен 8 април бе запомнен?
През следващите два дена изненадващо получихме
три писма на граждани, които, провокирани от нас, ни
пишеха за 8 април J

АМАЛИПЕ ЗАПОЧНА
СЪТРУДНИЧЕСТВО С SOS
ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ
ЦМЕДТ „Амалипе” започна сътрудничество с SOS Детски
селища – България в гр. Велико Търново. Членовете на
социалната организация потърсиха екипа на „Амалипе” за
съдействие по повод наболелите социални проблеми в
бараките на ул. Ал. Константинов. Инициативата е по
проект „Подкрепа на семесйтвото. Превенция на
изоставянето” на SOS Детски селища – България. В
рамките на партньорството няколко семейства вече
получават помощ за реинтеграция на деца, оставени за
отглеждане в институции, за превенция на изоставянето
на деца и т.н.

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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