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Всяка година  на 11 януари светът отбелязва  
Международния ден на думата „Благодаря”. 
Това е една от най-използваните думи в човеш-
кото ежедневие, която коства толкова малко, а 
дава толкова много. От всички езици, българ-
ският най-добре отразява същността на тази 
дума. Тя означава дарявам благо, дарявам до-
бро, т.е. благодарейки за дареното ни, ние да-
ряваме благо.

 Десетки училища, работещи по проект „Все-
ки ученик ще бъде отличник” се включиха ак-
тивно в нея по най-различни начини. 

Специални благодарности днес поднесоха 
ученици от ОУ ”Хр. Ботев” гр. Батановци, като 
оставиха своите "благодаря" в специална кутия. 
Най-смелите пък прочетоха пред всички за как-
во са благодарни. Не липсваха и емоционални 
моменти, в които те благодариха на своите май-
ки, учители или приятели.

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ село 
Гълъбник, ръчно изработиха картички, знамен-
ца и написаха своите послания върху балони, 
които лично подариха и поднесоха на своите 
приятели от Община Радомир, Регионален ин-
спекторат по образованието гр. Перник и Об-
ластната администрация гр. Перник, в знак на 
своята благодарност за подкрепата, която полу-
чават от тях.

В  СОУ ”Хр.
Ботев” гр. 
К о ч е р и н о в о 
учениците от 
втора ПИГ – 3 
клас и 1 клас 
и г-н Милади-
нов изработи-
ха къщичка на 
Дядо Коледа. 
Благодариха 
на добрия старец, на мама, татко, баба, дядо и 
на учителите за получените подаръци и изнена-
ди за Коледа и Нова година.

 Учениците от ОУ "Христо Ботев" – с. Ло-
пян отбелязаха  Международния ден на 
думата "Благодаря" като  раздадоха кар-
тички  на  съученици, приятели и препо-
даватели, изработиха плакат макар и   по 
детски, но с усмивка вложиха сърцата си.  
Думите на благодарност, придружени с усмив-
ка  изразяват нашето внимание към околните и 
разменят положителни емоции – нещо, без ко-
ето живота ни би бил скучен и мрачен. 
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Уважаеми колеги и приятели,
На 14 януари е Василица – празник, 

отбелязван от много ромски групи в 
България като начало нa новата годи-
на. Поради това 14 януари е известен 

като Ромската Нова Година. 
Празнуването на Василица е свързано 

със стара легенда, разказваща, че Дяво-
лът разрушил моста, по който вървели 
ромите, но свети Васил построил отно-
во моста, за те да преминат над пре-
чистващата с чистотата си вода и да 
започнат нов живот. Затова Василица 
е деня, в който – чрез силата на тра-
дицията и  ритуала – строим мостове 
към бъдещето с вярата, че то ще бъде 

по-добро! 
В навечерието на Василица искаме да 

Ви пожелаем много здраве, щастие и 
успехи! 

Нека Новата 2016 възстанови мосто-
вете между всички нас! 

 Нека да ни донесе и сила да продъ-
лжаваме заедно да се борим за пости-
гане на общите ни каузи и за по-добра 

България!
Бахтало о Васили! Бахтало Нево 

Бреш!
Честит Васильовден! Честита 

Нова Година!
Екипът на Център Амалипе

  Василица 2016 в снимки 
и проза
За седма го-

дина Център 
"Амалипе" и 
училища, уча-
стващи в про-
грамата "Все-
ки ученик ще 
бъде отлич-
ник" доведоха 
духа на праз-
ника Василица, известен като "Ромската Нова 
Година" до основните нституции и посолства в 
София. Вицепрезидентът Маргарита Попова, 
вицепремиерите Томислав Дончев, Ивайло 
Калфин,  Румяна Бъчварова, министърът на 
образованието проф. Танев, заместник-ми-
нистрите на културата, младежта и спорта, 
вътрешните работи, труда и социалната по-
литика, здравеопазването, образованиието и 
отбраната, Омбудсманът Мая Манолова, на-
родни представители, посланиците на САЩ, 
Белгия, Германия, Норвегия, Австрия, Дания, 
Швейцария, Нидерландия, Индия, Испания и 
Великобритания, кметът на София Йорданка 
Фандъкова, председателите на Синдиката на 
българските учители д-р Янка Такева и на Син-
дикат "Образование" към КТ "Подкрепа" Юли-
ян Петров, партньорите от Тръста за социална 
алтернатива, Фондация "Америка за Бълга-
рия", УНИЦЕФ, НМД, "Отворено общество", 
БЦНП и много други отвориха широко вратите 

         Международен ден на 
думата "благодаря" - International 

Thank You Day

си, за да приемат ромски и български сурвака-
ри. Те станаха съпричастни с ромските и българ-
ските васильовденски обичаи, засвидетелства-
ха своето уважение към богата ромска култура, 
подкрепиха усилията на училищата и Амалипе 
за по-добро и качествено образование.  

Информация за съвместните инициативи по 
отбелязване на Василица – Ромската Нова Го-
дина в София прочетете на: http://amalipe.com/
index.php?nav=news&id=2481&lang=1

А тук ще се потопите и в духа на Васили-
ца из страната: http://amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2482&lang=1
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Децата от ОУ „Елин Пелин” с. 
Стражец, обл. Разград участваха в 
Третия национален детски конкурс 
за изработка на кукли ангели „Виж 
моя ангел”, реализиран под патро-
нажа и с личното присъствие на 
Вицепрезидента на България Мар-
гарита Попова!

Те спечелиха групова награда.

Детските ангели тази 
година имаха мисията да 
дадат шанс на едно 7-го-
дишно момче, Кирил Сто-
именов от София, което 

страда от тежка епилепсия – да се лекува в чужбина.    

 УЧИЛИЩЕ

Обменна визита на училища от 
Северозападен регион

Работата по проект „Всеки ученик ще бъде отличник” 
на ЦМГД „Амалипе” събра на обменна визита в І ОУ „Ва-
сил Левски” гр. Вълчедръм представители на училищните 
екипи на партньорите от общината: ОУ ”Д-р Петър Берон”, 
с. Септемврийци, ОУ ”Христо Ботев” с. Златия, ОУ ”Христо 
Ботев” с. Долни Цибър и ІІ ОУ ”Иван Вазов” гр. Вълчедръм. 
Гостуваха ни и от І ОУ и ІV ОУ гр. Берковица. Работната сре-
ща започна със сурвакарски поздрав в чест на Василица, 
който децата поднесоха и на 14 януари в ЦОИДУЕМ София. 
Празничната атмосфера продължи с интерактивни методи 
по темата:  „Педагогика, хуманност и ….още нещо”. В пре-
зентационна форма се запознаха с ярки представители на 
хуманната педагогика, защото философията на образова-
телния процес, както и на проекта е:

- Всяко дете идва на този свят с мисия!
- Побързайте деца,да се научим да летим!
- Да развиваме и възпитаваме у децата отношение 

към живата,чрез самия живот!
Госпожа Кл. Николова потърси отговор на много въпро-

си: Учителската професия – социален престиж, закъсняла 
признателност или трудно поносима отговорност?; При-
знанието на учителския труд – мит или реалност? 

Интерес представлява и анкетата „Чертите на учителя”, 
направена с ученици от училището. 

Работната среща имаше своя емоционален кулминацио-
нен момент в ролевата игра, представена от старши начал-
ните учители Елена Вулджева и Николинка Петкова.

Обменната визита завърши с прочит от директорката К. 
Риджолска на древна притча „Сълзите на учителя”.

Градът на ангелите

На 15.01.2016 г. в гр. Етрополе се проведе обучение на 
родителските активи на училищата от Малък Искър, Лопян 
и Видраре. Дейността е част от проект   „Всеки ученик ще 
бъде отличник” на Център Амалипе, финансиран от Тръста 
за социална алтернатива.

Целта на обучението е повишаване мотивацията на ро-
дителите за участие в училщния живот и подкрепа за об-
разованието на децата им. 

Лектор  бе проф. Мария Баева от СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, която  заинтригува родителите като засегна  темите:

Защо е важно децата да посещават редовно училище;
Как родителите да участват в процеса на възпитание  

така, че да се избегнат  грешните модели;
За Споделената отговорност;
Ангажиране на родителите в решаването на проблеми, 

свързани с превенция на отпадането на деца от училище;
На обучението присъстваха директорите на училищата, 

учители и регионалният координатор на Амалипе Мая 
Пенчева.

На финала се провокира интересна дискусия, след която 
се стигна до извода, че правилният модел е споделената 
отговорност между семейство и училище.

Подкрепата за Център “Амалипе” е осигурена от фонда-
ция „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мне-
нията, изразени тук, принадлежат 
единствено на Център “Амалипе” 
и не отразяват непременно виж-
данията на фондация „Тръст за 
социална алтернатива“ или ней-
ните партньори.

Този  въпрос събра на 11 декември в ОУ „Никола Йонков 
Вапцаров“ – гр. Нови пазар 30 учители и представители на 
родителските клубове от СОУ „Свети Паисий Хилендарски“ 
– гр. Върбица и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядо-
во. Трите училища вече поредна година работят в екип по 
програмата на ЦМЕДТ „Амалипе“ „Намаляване на отпада-
нето на ромските деца от училище“, а срещата бе заложе-
на в проекта „Всеки ученик ще бъде отличник“.

След като бяха приветствани от домакините, гостите се 
настаниха в компютърния кабинет, където г-жа Миневер 
Хасанова – един от най-активните членове на родителския 
клуб „Единство“ при СОУ – Върбица, представи специал-
но подготвена презентация. Провокирани от видяното, 
присъстващите се включиха активно в дискусията, воде-
на от г-жа Марина Митова. Педагозите споделиха добри 
практики, посочиха примери на успели свои възпитаници 
и отчетоха ръст в мотивацията за продължаване на образо-
ванието. Изложеното от учителите намери потвърждение 
в становищата на присъстващите родители. Двете страни в 
образователно-възпитателния процес още веднъж потвъ-
рдиха безспорната необходимост да работят в синхрон. 
Само тогава успехът е гарантиран.

Обучение за активни родители
На 11 и 12 декември 2015 г. в гр. Елена се проведе об-

учение на родителите от родителските клубове на екипа 
училища, работещи по проект "Всеки ученик може да бъде 
отличник'' – ОУ "П. Хилендарски'' гр. Г. Оряховица, СОУ "Св. 
Кл. Охридски'' с. Камен, ОУ "П. Р. Славейков'' с. Джулюни-
ца, както и новите членове от ОУ "В. Левски'' с. Върбица и 
ОУ "Св. Кл. Охридски" с. Виноград. Първият панел от обуче-
нието предвиждаше представяне на училищата и запозна-
ване с участниците, вторият панел бе интерактивен, а за 
да заемат местата си участниците трябваше да промъкнат 
из ''паяжината'', изплетена умело от г-жа Дончева и г-жа 
Христова. Следващата задача пред екипите бе да пресъ-
здадат една и съща ситуация по отределени ключови думи 
и действащи герои, но с различно чувство. Естествено тази 
задача изобщо не затрудни нашите родители, напротив, 
представените етюди бяха невероятни и изиграни с не-
подправен актьорски талант. Е, след усилените занимания 
имаше заслужена награда – среща с коледарите, поздрав 
от регионалния ни координатор Нели Николова за добре 
свършената работа... и много танци.

         Защо децата ни трябва да имат 
средно и висше образование?

Активни родители за активни деца

Заедно работим по-добре
ИСТОРИЯ НА УСПЕХА

Ако ти имаш една ябълка и аз имам една ябълка и си ги 
разменим, тогава всеки от нас все още ще има по една 
ябълка. Но ако ти имаш идея и аз имам идея и си ги раз-
меним, тогава всеки от нас ще има по две идеи. 

Джордж Бърнард Шоу
Всяка седмица кметът на село Върбовка, общ. Павлике-

ни  отделя от своето време, като посещава местната детска 
градина, за да разговаря с директора, педагозите, роди-
телите и децата. Той живо се интересува от процесите на 
подготовка на децата, от успехите и трудностите на педа-
гозите в ежедневната им работа, както и от нуждите на 
местните родители, за да могат те по-добре да отглеждат 
и възпитават децата си. 

Тайната на успехът на ЦДГ село Върбовка се крие в добрия 
тон, доверието помежду всички партньори и общата кау-
за: децата в детската градина да бъдат щастливи, обичани 
и насърчавани да бъдат сплотени и да си помагат взаим-
но. Мерките, които се осъществяват в работата с децата са 
плод на съвместни усилия между: ДГ – местна власт /кмет 

             КХЕРЕ (У ДОМА)



www.amalipe.com
стр. 3 

център  АМАЛИПЕ
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ  ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ

на селото/ – местен бизнес – община – НПО сектор. Рабо-
ти се както по посока за подобряване на образователния 
процес, така и за задържането на децата чрез  постоянни 
срещи с родителите,  търсене на партньори за подобрява-
не на материалната база, осигуряване на дрехи и играчки. 
Детската градина предлага топлина и отлични условия за 
отглеждането и възпитанието на децата. Като за това до-
принася доброто партньорство и сътрудничество между 
различни организации – обединени от една обща кауза в 
името на децата. Кауза „Децата са нашето общо бъдеще”. 
Село Върбовка е разположено в област Велико Търново, 
община Павликени и е най-голямото село в общината. В 
селото има читалище, пенсионерски клуб, основно учили-
ще и детска градина. Детската градина е първото звено от 
образователната система. В ЦДГ с. Върбовка се обучават и 
възпитават 47 деца на възраст от 3 до 6 год. Всички деца са  
от ромски етнос. За децата се грижат 4 педагози, като един 
от тях е с допълнителна квалификация „Деца със специал-
ни потребности”. В процес на обмисляне от страна на ди-
ректора на ЦДГ е разкриване и на яслена група. В ДГ няма 
ПГ, поради недостиг на помещения.

В селото има и основно училище, към което е създадено 
и активно работи Училищно настоятелство. ДГ и училище-
то си сътрудничат активно в името на децата. В  ДГ е на-
значен музикален педагог, който е на граждански договор 
към Училищното настоятелство. Пак с помощта на училищ-
ното настоятелство се изгражда и  нова детска площадка, 
съобразена с възрастта на децата. Благодарение на Учи-
лищното настоятелство в с. Върбовка за ДГ  са  закупени и 
нови столчета за децата, нова секция, плазмен телевизор 
за първа и втора група, лакомства за провеждане на раз-
лични календарни празници и годишнини.

Има и две местни кооперации, които през последните 
години  оказват голяма   финансова подкрепа на местна-
та детска градина и местното училище. Кметът на селото 
успява да осигури и насочи допълнително средства за за-
купуване на играчки, книжки, обновяване на материал-
ната база на детската градина. Закупени са  нови играчки 
за децата, монтирани са  нови щори и са поставени нови 
пердета в ЦДГ Върбовка. От един младеж, който е живял 
дълги години в Америка, ДГ получи нови маси за провеж-
дане на ситуациите. С помощта на кмета на общ. Павлике-
ни и кмета на село Върбовка от 2015 г. се разкрива бройка 
за параджия, който е от селото и е от ромски произход, той 
отговаря и подържа парната инсталация в детската гради-
на. Община Павликени подкрепя детската градина като 
доставя дърва от почистените пътища в района. Така се на-
малява разхода за отопление.

От 2011 година на територията на община Павликени и в 
село Върбовка работи и Център „Амалипе“. Център „Ама-
липе“ организира дейности, насочени към овластяване на 
местната общност, за подобряване на достъпа до образо-
вание, здравни и социални услуги. Част от дейностите на 
НПО-то в селото са и с местната родителска общност, с цел 
мотивиране на родителите да записват децата си в ДГ, по-
вишаване мотивацията на децата за образование, превен-
ция на отпадането от училище. Също така за подобряване 
на работата на педагози и деца Център  „Амалипе” напра-
ви дарение – 2 компютъра и 2 DVD – устройства.

От септември 2014 г. в ЦДГ с. Върбовка се реализират и 
дейности в рамките на  проект „Готови за училище“ на ТСА, 
с изпълнител Център „Амалипе“.  25 деца от семейства  в 
социален риск са включени в проектните дейност . От тях 
7 деца  в периода 2015-2016 г. са вече в ПГ към местното 
училище. В рамките на проект „Готови за училище“ на де-
цата се поемат месечните такси, както и се осигуряват об-
разователни пособия и помагала. В рамките на проекта с 
местните родители работеше и местен ромски модератор.

През 2014-2015 година ЦДГ с. Върбовка е включена в 
проект на община Павликени „Деца и младежи в риск”. 
Дейностите по проекта са насочени към подобряване на  
материалната база в посочените ДГ на територията на об-
щина Павликени /подмяна  на старата дограма, подмяна 
на електропреносната и ВиК инсталация, осветлението, за-
купуване на нови легла и шкафчета за децата, боядисване 
в ДГ, изграждане на нови санитарни възли/. 

Заедно работим по-добре! Необходимо е да имаме во-
лята, желанието и разбирането да си сътрудничим и да се 
допълваме! Доказва го едно малко село в община Павли-
кени, където всички са единни в усилията си да направят 
живота на децата по-добър!

НАБЛЮДАТЕЛ
       Eфективност на инвестициите на 

местно ниво в ромски общности
На 21 януари 2016 г. 

Центърът за изследване на 
демокрацията проведе пу-
блична дискусия на тема 
„Eфективност на инвестици-
ите на местно ниво в ромски 
общности” с цел обсъждане 
възможностите, предизвика-
телствата и добрите практики 
при инвестициите на местно 
ниво в ромски общности, как-
то и начините за повишаване на нивата и ефективността 
на тези инвестиции. В дискусията взеха участие предста-
вители на местнат а власт, държавната администрация и 
неправителствени и ромски организации.

Събитието бе открито от г-жа Ива Александрова, стар-
ши анализатор в Социологическата програма на Центъра 
за изследване на демокрацията, и г-жа Милена Христова, 
съветник по етническите и демографските въпроси на за-
местник министър-председателя по демографската и соци-
алната политика към Министерски съвет. В своите встъпи-
телни думи г-жа Христова акцентира върху важността на 
темата за ромското приобщаване и очерта основните 
проблеми, които ще обхване новия програмен период на 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 
които в голяма степен засягат ромската общност. Беше под-
чертана стратегията за следване на интегриран подход на 
общинско ниво, както и разработването на индивидуален 
подход за всеки квартал с компактно ромско населелние. 
Като конкретни мерки бяха споменати схемата за социал-
но-икономическо включване на уязвими групи, за които са 
отделени около 80 млн. лв., проблемът с регулацията на 
кварталите и необходимостта от съвкупност от мерки за 
урегулиране, издаване на статут на търпимост, предоста-
вяне на нови терени и контрол върху незаконното строи-
телство, трудностите в обхващането на децата в детските 
градини и ролята на общините при определяне на таксите 
за посещение, осигуряването на устойчивост на медиатор-
ството и липсата на здравно осигуряване.

НАБЛЮДАТЕЛ
         Започва създаването на Система 
за мониторинг на Националната стратегия за 

интеграция на ромите
 Консорциум "Институт Отворено общество – Индустри 

Уоч – Фондация Риск монитор – Центьр Амалипе" ще ре-
ализира преглед и анализ на съществуващото законода-
телство, структури и практики за мониторинг и оценка на 
политиките за ромска интеграция, както и създаване на 
мрежа от заинтересовани страни, които да подават инфор-
мация към Система за мониторинг, оценка и контрол на На-
ционалната стратегия на Република България за интегри-
ране на ромите. Консорциумът бе избран след проведен 
от Министерски съвет търг, в който участваха 8 кандидата. 
Създаването на Система за мониторинг, оценка и контрол 
на Националната стратегия на Република България за ин-
тегриране на ромите е предварително условие (ex-ante 
conditionality) пред България за използването на средства 
от Европейските фондове. Това е заложено както в Спора-
зумението за партньорство между България и ЕС, така и в 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 
2014 – 2020 г. Неизпълнението на това условия може да 
доведе до спиране на всички фондове.
През декември 2014 г. Комитетът за наблюдение на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
одобри операция за създаване и внедряване на система 
за мониторинг на политиките за ромска интеграция с 
конкретен бенефициент Администрацията на Министерски 
съвет, Секретариат на НССИВ. Тя ще бъде реализирана чрез 
три обществени поръчки, първата от които бе с краен срок за 
кандидатстване 16 ноември и бе спечелена от консорциум 
ИИРА "Институт Отворено общество – Индустри Уоч – 
Фондация Риск монитор – Центьр Амалипе".
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Проблема се оказа 
идентичен и при повече-
то семейства от ромския 
квартал.

Но една находчива ини-
циатива на ЦМЕДТ „Ама-
липе“, наречена  „Роди-
телско кафене“, покани 
дядото на Георги и други 
родители на неформална 
среща и стана причина 

момчето отново да посещава детското заведение. „Ро-
дителското кафене“ е нестандартен метод за провежда-
не на срещи с родители от местната общност, като цели 
да повиши мотивацията на  родителите за ранно детско 
образование и насърчи диалога между образователната 
институция и местната общност. На кафе и сладки, в не-
формална обстановка в двора или подходяща зала на дет-
ската градина, са разположени отделни маси, върху които 
предварително са поставени рисунки, помагала и изде-
лия, изработени от децата в ДГ. В „Родителското кафене“ 
участници са персонала на ДГ, родители на деца които по-
сещават редовно ДГ, както и родители, чиито деца поради 
различни причини не посещават ДГ. По време на кафене-
то, педагози и родители имат възможността да разговарят 
и да споделят опит за различни житейски ситуации при 
възпитанието на децата. При този нестандартен начин  
персонала на детската градина се явява в позицията на 
равен участник съвместно с родителите, а не в ролята на 
институция. Най-активни при този метод са родителите, 
чиито деца посещават ДГ, които разказват за ползите от 
ранното детско образование на своите приятели и съседи. 

Инициативата се реализира от Център „Амалипе“,  в 
рамките на проект „Готови за училище“ на Тръст за соци-
ална алтернатива и Световна банка. ТСА оказва финансова 
подкрепа на Център „Амалипе“, т.к организацията има над 
10 години опит в работата с родители.  Целта на проекта е 
увеличаване на записването и посещаемостта на деца от 
3 до 6 години от уязвими общности в детските градини. 
През първата година по проекта 277 деца от област Вели-
ко Търново получаваха достъп до безплатно образование. 
От тях 69 деца вече са записани в първи клас и успешно се 
справят. През втората година, продължава подкрепата за 
останалите 201 деца. Родителското кафене стартира в ДГ в 
Горна Оряховица, след което се проведе  в още 6 ДГ. 

„Георги е щастлив с децата. Научи 
много нови неща. Догодина е уче-
ник и съм спокоен за него“ – Миро-
слав Костадинов , дядо на Георги. 

„Бях чувала, че в ДГ не е хубаво, 
лошо е, не се грижели за децата. 
Ама като отидох и ме посрещнаха 
и ме разведоха и все едни хубави 
деца. Абе, имах си притеснения-
та в началото, ама така на кафе си 
казваме всичко, кое ни е на душа“ 
–  Радка Илиева, родител.

Георги и още 30 деца са в ДГ бла-
годарение на кафенето. А общия 
брой на децата които влезнаха в ДГ 
благодарение на проект „Готови за 
училище“ е 277.

„Вече знам, че най-доброто,  което можех да направя за 
детето си е то да учи, играе и расте сред свои връстници 
в защитената среда на ДГ„ – думи на Василка Василева, 
родител-активист към ЦМЕДТ „Амалипе“, чието дете посе-
щава ДГ благодарение на проект „Готови за училище”  и на 
работата на НПО-то за насърчаване мотивацията за ранно 
детско образование. 

Представители на общински администрации и местни 
институции във Великотърновска област, ромски активи-
сти и общностни модератори участваха в обучение по ме-
диацията в мултикултурна общност с акцент върху превен-
ция на ранните бракове 
в ромска общност. То бе 
организирано от 26 до 28 
януари в гр. Лясковец  от 
Център „Амалипе”. Целта 
бе заедно – институции 
и активисти – да погово-
рят открито за проблемът 
"ранни бракове", да се 
преборят със стереотипи-
те, които всеки има към 
другите и да планират 
съвместни дейности за преодоляване на ранните бракове/ 
съвместни съжителства във Великотърновска област.  

В обучението взеха 
участие над 40 предста-
вители на различни ин-
ституции – инспектори 
от Детска педагогическа 
стая, полицейски инспек-
тори от РУ-Горна Оряхови-
ца и РУ-Велико Търново, 
представители на мест-
ните Комисии за Защита 
на детето, представители 
на общините в областта, 

общностни модератори към ЦМЕДТ „Амалипе“, детски 
психолог, прокурор от Районна прокуратура Павликени. 
Гости бяха Димитър Топалов, зам.-кмет на община Ракито-
во, председателят на общинския съвет в Ракитово, Ружди 
Мехмедов – общински съветник в Пещера,  професиона-
листи и доброволци, работещи сред ромската общност.

Обучението бе реализирано като част от проект „Ранни 
бракове – култура или злоупотреба”, осъществяван с фи-
нансовата подкрепа  на Програма „Дафне” на Европейския 
съюз.

Център Амалипе носи пълна отговорност за съдържани-
ето на текущата уеб страница, и публикуваната информа-
ция не трябва по никакъв начин да се счита за становище 
на Европейския съюз.

             КХЕРЕ (У ДОМА)
          Над 40 представители на местни 

институции преминаха обучение за работа 
по проблемите на ранните бракове в ромска 

общност

             КХЕРЕ (У ДОМА)

„Родителско кафене“ или как детската градина отваря 
врати и за родители

Георги е на 6 години. Живее в ромския квартал на гр. Гор-
на Оряховица при дядо си при много бедни условия. Роди-
телите на момчето са се разделили и поели по собствен 
път, в който за жалост не се намира място за детето. Когато 
момчето навършва 3 години е записано на ДГ, където се 
чувства добре сред своите връстници, играе и бързо усво-
ява учебния материал. Но в един момент Георги спира да 
посещава ДГ. Педагозите посещават семейството. Местни-
ят модератор работещ с местната ромска общност  води 
разговори с дядото на момчето. Момчето бе включено в 
проекта, по който ще се покрива такса за ДГ. Но мотивите 
за спирането на Георги са комплексни: затрудненията при 
заплащане на дължимата такса за ДГ, а от друга страна е 
неразбирането на възрастния човек – Каква е ползата от 
образование на такава ранна възраст?

  Проект „Готови за училище 
2015/2016 г.” 


