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ФОКУС
	 	 Новата	учебна	година	

започна	с	нови	надежди	
В сърцето си все-

ки човек  пази поне 
един 15 септем-
ври: денят, в кой-
то за първи път е 
пристъпил прага 
на училището, за 
да тръгне по най-
дългит път – този 
на просветата и 
самоусъвършенст-
ването. Докато 
вървим по този 
път, 15 септември 
е личен празник за 
всеки от нас!

По традиция по-
сланици и пред-
ставители на държавни институции посетиха 
училища, включени в проект „Всеки ученик ще 
бъде отличник“, развиващи интеркултурното 
образование в България, работещи с ученици, 
родители и учители. Посланиците на Нидерлан-
дия  Н.Пр.г-н Том ван Оорсхот и Куба Н. Пр.  Пе-
дро Пабло Сан Хорхе, заместник-посланикът 
на Великобритания Сара Райли, представители 
на посолствата на САЩ и Дания, Директорът 
на ЦОИДУЕМ Лора Кларксън, кметове, дирек-
торът на Тръста за социална алтернатива Сара 
Перин, председатели на Общински съвети и 
много други откликнаха на нашата покана. 
Поздравителни адреси изпратиха Президентът 
Росен Плевнелиев, председателят на Комисята 
по образование в Народното събрание Милена 
Дамянова и заместник-министърът на образо-
ванието Ваня Кастрева.

	 								Парламентът	прие	Закона	
за	училищното	образование

Новият закон за предучилищното и училищ-
ното образование вече е факт. На своето засе-
дание от 30 септември Народното събрание 
одобри на второ четене и последните му тек-
стове. След като бе обект на ожесточени дис-
кусии в Комисията по образование и наука, 
законопроектът бе гласуван в пленарна зала 
за по-малко от месец при слаби, дори „вели” 
дебати, като в одобряването на някои от най-
важните му текстове гласуваха по стотина на-
родни представители. Предстои изработването 
на държавните образователни стандарти, които 
ще играят важната роля на нормативна уред-
ба, тъй като законът няма да има Правилник 
за прилагане (в историята ще остане кошмар-
ната за всеки учител и директор абревиатура 
ППЗНП – Правилник за прилагане на Закона за 
народната просвета). Новият закон ще влезе в 
сила от следващата учебна година, като някои 
от важните му положения (напр. завършването 
на основно образование в седми клас) практи-
чески ще се осъществят три години по-късно.

	 	 Вицепрезидентът	
Попова	посети	училището	в	

с.	Каспичан
Вицепрезидентът Маргарита Попова даде 

ясен знак за подкрепа на междуетническата то-
лерантност, ромската интеграция и развитието 
на училищата в малките населени места. При 
посещението си в Основно училище „Христо 
Ботев” – с. Каспичан на 28 септември Вицепре-
зидентът се включи в кампанията „Заедно сме 
по-добри в … училище” и отправи своите посла-
ния по време на кръгла маса за образованието 
в малките населени места.

Заедно намираме решения“ – това написа 
г-жа Попова, 
след като за-
сади дърво на 
толерантност-
та и приятел-
ството в двора 
на ОУ Христо 
Ботев  в село 
Каспичан. Тя 
посети учили-
щето в рам-
ките на националната кампания „Заедно сме 
по-добри в училище”, която се провежда под 
нейния патронаж и се организира от Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Ама-
липе” и 170 училища от цялата страна.

	 	 	 	 	 	 И	 Търново	 се	 включи	
в	 гласуването	 за	 “Забранения	
референдум”

С 238 гласа 
„за” и 2 гласа 
„ в ъ з д ъ р ж а л 
се” днес беше 
даден старт 
на кампанията 
„Забраненият 
референдум”. 
Гласуването на 
„гражданското 
събрание” се 
извърши от 11 точки на България - Бургас, Варна, 
Велико Търново, Габрово, с. Горица, Карлово, 

 Работна среща на тема 
„Успешни  практики при 
интеграцията на ромите в 
България” бе проведена в 
посолството на ФР Германия в 
София- стр. 7

Анализ на реформите в 
здравеопазването  и тяхното 
отражение върху ромската 
общност в република 
България  през 2015 година                                          
- стр. 4
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Информация за събитията вижте на http://romaeducation.
com/bg/news-bg/526-v-sartzeto-si-vseki-chovek-pazi-
pone-edin-15-septemvri-poslanitzi-i-drugi-ofitzialni-gosti-
pozdraviha-uchilishta-raboteshti-po-proekt-vseki-uchenik-
shte-bade-otlichnik 

Поздравителните адреси вижте на http://romaeducation.
com/bg/news-bg/525-pozdravitelni-adresi-po-povod-15-
septemvri 
Благодарим	 на	 всички	 официални	 гости	 посетили	 на-

шите	училища,	за	да	поздравят	малки	и	големи	на	този	
светъл	ден	и	да	пожелаят	–	На	добър	час!

Уважаеми директори, Център „Амалипе” ще продължи 
да ви подпомага в усилията за запазване и развитие на 
вашите училища, за повишаване на качеството на образо-
вание в тях, за превръщането им в място за всяко дете и 
всеки родител! По-доброто образование за всички деца е 
инвестиция в по-доброто бъдеще на България: нека я на-
правим заедно!

>>> продължава от стр.1

ФОКУС
>>> продължава от стр.1

ФОКУС
	 	 Новата	учебна	година	започна	

с	нови	надежди	

Законът предвижда текстове, които ще подпомогнат по-
литиките за образователна интеграция на децата и уче-
ниците от етническите малцинства. Така например се въ-
вежда стандарт за интеркултурно образование (макар и 
„вкаран в калъп” като „гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование”), изисква се от всички учили-
ща да изработят свои програми за намаляване на ранното 
напускане на училище и за интеграция на ученици от уяз-
вимите групи, забранява се обособяването на паралелки 
с ученици от един етнос в училищата, в които се обучават 
деца от различни етноси. Последното остана „решение на 
половина”, като народните представители не намериха ку-
раж да забранят обособяването на сегрегирани училища в 
градовете с мултиетническо население. Цялата тази про-
блематика ще бъде допълнително разработена чрез стан-
дарта за интеркултурно образование.

Повече информация и кратък анализ за това как новият 
закон ще се отрази на образованието в селските райони и 
на образователната интеграция на ромските деца, вижте 
на: www.amalipe.com

	 								Парламентът	прие	Закона	за	
училищното	образование

Плевен, Пловдив, 
Русе, София и 
Търговище. 240 
човека, колкото 
са депутатите 
в Народното 
с ъ б р а н и е , 
се събраха в 
р а з л и ч н и т е 
градове и 
ф о р м и р а х а 
„ Г р а ж д а н с к о 
събрание”. Гласуването за Велико Търново се проведе 
в офиса на ЦМЕДТ“Амалипе“, където се събраха над 
20 човека с активна гражданска 
позиция. 

Гласуването беше по единствена-
та точка от дневния ред, а именно: 
„Да се проведе национален рефе-
рендум по следните въпроси:

1. Подкрепяте ли част от народ-
ните представители да се избират мажоритарно?

2. Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласу-
ване на изборите и националните референдуми?”

Целият запис от „гражданското събрание” можете да 
гледате тук – http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_hiq3jvfl  
П.П. И не забравяйте да бъдете активни и в гласуването на 
платформата http://zareferendum.bg/

             КХЕРЕ (У ДОМА)
>>> продължава от стр.1

	 							И	Търново	се	включи	в	
гласуването	за	“Забранения	референдум”

Екипна	среща	на	Амалипе
             КХЕРЕ (У ДОМА)

От 24 до 26 сеп-
тември 2015 г., в 
комплекс „Лесо-
парка”, гр. Ляско-
вец се проведе 
среща на екипа на 
Център Амалипе 
от цялата страна. 
Участниците дис-
кутираха следни-
те теми:

Управление на 
времето и работа със счетоводни документи;
1. Управление на времето и работа със счетоводни доку-

менти;
2. Мрежа за развитие на общността;
3. Роля на регионалните координатори „Общностно раз-

витие” и общностните модератори;
4. Как да развием общностната мрежа в нашата община 

и регион;
5. Етапи на общностния мониторинг на здравните услуги;
6. Какви грешки допускаме в работата си и как да бъдем 

по-ефективни;  
Планиране на дейности.В самото начало на срещата се 

даде възможност на целия екип на организацията да пред-
ложи етични правила на  ЦМЕДТ „Амалипе”. Беше предло-
жено да се създаде и Етична комисия, която да следи за 
спазването на тези правила. 

Деян Колев запозна всички участници с концепцията за 
Мрежа за развитие на общността. Целта на мрежата е да 
се подпомогне и ускори развитието на ромската общност, 
чрез модернизация и овластяване на нейните представи-
тели. Мрежата се разполага на 4 нива и трябва да покрие 
цялата страна, поясни Колев. Той подчерта, че организа-
цията вече е напреднала в изграждането на общностна 
мрежа, като работи в близо 150 населени места, но про-
цесът трябва да се структурира, така че да обхване пове-
че региони и оказваната подкрепа на местните общности 
стане по-цялостна е ефективна. В общините, в  които рабо-
тят други организации няма да изграждаме алтернативни 
структури, а ще работим с тях, подчерта Колев. 

По време на срещата бяха представени новите Регио-

нални координатори Общностно развитие – позиция, коя-
то организацията въвежда от октомври: Анелия Дудинова  
(София-област и Югозападна България), Мариян Алексиев  
(Северозападна България), Велчо Михалев (Югоизточна 
България). Също така бяха представени новите Регионал-
ни педагогически координатори, чрез които се увеличава 
образователния екип: Мая Пенчева (Югозападна Бълга-
рия) и Диана Якимова (Североизточна България).

В края на срещата всички се разделихме с мотивация за 
работа и с надеждата за бъдещи успехи в името на обща-
та кауза, а именно развитието на ромската общност и на 
България.
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	 	 Семинар	 на	 тема:	 	 „Свобода	
на	 движение	 и	 работа	 в	 Кралство	
Нидерландия”		се	проведе	в	гр.	Ямбол
Събитието си 

поставя за цел 
да подпомог-
не настоящи и 
бъдещи трудови 
мигранти, кои-
то да разберат 
възможностите, 
с които разпо-
лагат за успешно 
адаптиране на 
холандския тру-
дов пазар.  То се организира от Посолството на Кралство 
Нидерландия в София съвместно с Център „Амалипе“, 
Агенция по заетостта, Националната комисия за борба 
с трафика на хора и Сдружение „Национална мрежа на 
здравните медиатори“.

На работната среща присъстваха г-н Борислав Божида-
ров - сътрудник трудова миграция към Холандско посол-
ство,  активни граждани и лидери в общността, между ко-
ито г-н Васил Чапразов и г-жа Стела Костова (председател 
на комисия по образование към общ. съвет Сливен), пред-
ставители на неправителствени организации и институции 
от регионите Ямбол, Сливен и Бургас, както и Велчо Миха-
лев – Регионален координатор Общностно развитие към 
Център ”Амалипе”.

Г-н Борислав Божидаров представи презентация за пра-
вата и задълженията на желаещите да мигрират в Крал-
ство Нидерландия, полезна информация за институции, 
които могат да бъдат потърсени с цел по-качествена и 
бърза адаптация към условията за живот и работа в Ни-
дерландия, както и филм за живота на граждани на Полша, 
които работят и живеят в Холандия. 

Преди да вземе човек решение дали иска да работи в 
Нидерландия е важно да се запознае с условията на ра-
бота, както и с правата и задълженията за пребиваване. В 
сравнение с други държави от Европейския съюз, Нидер-
ландия има сравнително висок стандарт на живот.  Затова 
е важно да се информираме дали  условията на труд, кои-
то ни се предлагат, ще  ни удовлетворят. От изключителна 
важност е владеенето на официалния език (нидерланд-
ски), който  ще помогне за общуване на работното място, 
за намиране необходимата информация в институциите и 
увеличаване шансовете при търсене на подходяща работа. 

Като граждани на страна - членка на Европейския съюз, 
българите не се нуждаят от разрешение за пребиваване в 
Нидерландия. Валиден паспорт или лична карта са доста-
тъчни, за да живеете и работите в страната. Задължително 
е винаги да носите със себе си документ за самоличност. 
Работодателят ще изиска да му представите такъв доку-
мент и копие за съхранение, поясни г-н Бориславов.  

От 1 януари 2015 г.  законово определената брутна ме-
сечна минимална работна заплата е 1501,80 евро за лица 
над 23-годишна възраст. За лицата от 15 до 22-годишна 
възраст минималната работна заплата е по-ниска. Мини-
малната работна заплата се актуализира два пъти годиш-
но, на 1-ви януари и на 1-ви юли. Нетната заплата не е по-
сочена в закона, тъй като размерът на сумата, зависи от 
данъка и от осигуровките, които се удържат от заплатата. 
Важно е да знаем, че размерът на законово определената 
минимална работна заплата се отнася за пълна работна 
седмица. Ако работим на непълен работен ден, минимал-

ната работна заплата, която ще получаваме е по-ниска. 
В Нидерландската Конституция са описани основните 

права, които важат за всеки човек, който се намира на те-
риторията на Нидерландия - „Всички, които се намират в 
Нидерландия трябва да бъдат третирани по един и същ 
начин в едни и същи условия. Дискриминация поради ве-
роизповедание, начин на живот, политически убеждения, 
раса, пол или по някаква друга причина не е разрешена.” 
Това важи също и за нашето работно място. Не позволя-
вайте да станете жертва на експлоатация. Ако смятате, че 
сте жертва на тормоз или некоректно отношение на работ-
ното място може да потърсите помощ в Координационния 
център „Търговия с хора“ (info@comensha.nl ). 

Представителите на Агенция по заетостта, Национална-
та комисия за борба с трафика на хора, Център „Амалипе“ 
и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиа-
тори“, представихме  кратко изложение за дейността си, 
включително и в областта на трудовата миграция. 

Представители на Националната агенция за борба с тра-
фика на хора представиха 2 презентации, които визираха 
схемите за организиране и провеждане на трафик на хора 
с цел проституция, експлоатация на труд и просия, както 
и предоставянето на закрила на пострадалите от трафик с 
цел експлоатация на труд хора.

Г-н Иван Тодоров – координатор  „Общностен монито-
ринг” към Център „Амалипе” представи презентация за 
системата на общностния момиторинг и мрежата от об-
щностни модератори в цялата страна.

В самия края на срещата за координиращ усилията на 
партньорския проект в Югоизточна България (за области 
– Сливен, Ямбол и Бургас) бе избран  Петър Малинов – 
който е регионален педагогически координатор на Център 
„Амалипе” за Югоизточна България.

ФОКУС

Дългоочакваните конкурси за проектни предложения в 
сферата на образователната интеграция вече са факт. На 
23 септември Управляващият орган на ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен растеж”  публикува поканите по 
двете операции, одобрени от Комитета за наблюдение на 
28 май: „Образователна интеграция на учениците от етни-
ческите малцинства и търсещи или получили международ-
на закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и 
подготовка на  деца в неравностойно положение“.

По двете покани могат да кандидатстват консорциуми, 
съставени от три групи бенефициенти:

- училища / детски градини;
- общини;
- неправителствени организации.
Всеки от тях може да е водещ бенефициент, като се из-

исква задължително партньорство с останалите две групи.
Крайният срок за кандидатстване е 30 ноември 2015 

г., като по „Образователна интеграция на учениците...” е 
предвидени втори краен срок на 29 април 2016 г.

През юли ЦМЕДТ „Амалипе” организира обучения за 
училища, НПО и общини за подготовка на проекти: налич-
ните презентации могат да бъдат изпратени до всички же-
лаещи след е-майл до amalipe.edu@gmail.com

Формулярите за кандидатстване и повече информация 
можете да намерите на:

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=341 – за  
„Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и търсещи или получили международна за-
крила“

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=340 – за 
„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка 
на  деца в неравностойно положение“

Конкурси

             КХЕРЕ (У ДОМА)
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	 	 Ден	 на	 градинарската	 чорба	 в	
град	Златарица

             КХЕРЕ (У ДОМА)

 № 13 е фатал-
но число за много 
хора,  но не и за 
ЦМЕДТ “Амалипе”. 
Под този номер 
участвахме в “Ден 
на градинарската 
чорба” в гр. Зла-
тарица. За втора 
поредна година 
Център за между-

етнически диалог и толерантност “Амалипе” , гр. Велико 
Търново се включи в надпреварата и приготвянето на гра-
динарска чорба, организирано от Община Златарица. Над-
преварата се проведе в събота, 5-ти септември в местност-
та „Черничките“. Участие взеха 13 отбора. Компетентното 
жури се оглавяваше от Иван Звездев, който дегустираше 
чорбите на всички отбори. Първо място получи читалище-
то в с.Миндя. В концертната програма взеха участие Злата-
ришката духова музика „Репортерите“ и танцовия състав 
към читалището в гр.Златарица.

Наши партньори бяха Детски център “3 в 1 - Заедно” ко-
ето означава:

“Българи, роми и рудари - заедно можем повече”. Хлебна 
къща «Св. Николай Мирликийски Чудотворец» гр. Златари-
ца е другото име на центъра, под ръководството на г-жа 

НАБЛЮДАТЕЛ
	 	 ЦОИДУЕМ	 одобри	 нови	
училищни	проекти
Центърът за образователна интеграция на децата и уче-

ниците от етническите малцинства обяви резултатите от 
конкурсната процедура за проекти КП 33.14-2015. В рам-
ките на три приоритета (Осигуряване на равен достъп до 
образование, Въвеждане и развитие на разнообразни 
форми на интеркултурно образование и Ефективна работа 
с родителите) са подкрепени общо 64 проекта на училища, 
общини и детски градини от цялата страна. Най-голям е 
броят на подкрепените училища – 46. Увеличават се и дет-
ските градини, които подават качествени проекти за обра-
зователна интеграция – 9. Останалите одобрени бенефи-
циенти са общини, обединени детски комплекси, вестник 
„Аз Буки”.

 Много от одобрените училища работят от години по въ-
веждането на разнообразни форми на интеркултурно об-
разование (напр. чрез СИП „Фолклор на етносите – ромски 
фолклор” и други), както по превенция на отпадането на 
ромските деца от училище. Голяма част от тях са училища 
и детски градини, ситуирани в малки населени места: през 
изминалите години ЦОИДУЕМ се утвърди като много ус-
пешен механизъм за подкрепа на инициативи на този тип 
училища, които трудно могат да се включат в проекти, фи-
нансирани от оперативните програми.

За съжаление, поради малкия бюджет на конкурсната 
процедура, без финансиране остават 127 проекта, които 
са оценени позитивно и са включени като резерви. Т.е. съ-
отношението на  одобрените проекти спрямо всички, пре-
минали административно съответствие и получили точки 
над минимума е едва една трета.

ЦМЕДТ „Амалипе” апелира към Министерство на обра-
зованието и Министерство на финансите за чувствител-
но увеличаване на твърде ниския бюджет на ЦОИДУЕМ! 
Средства от ОП „Наука и образоване за интелигентен рас-
теж” също могат да бъдат използвани в тази насока.. Необ-
ходимо е да се даде шанс на повече училища и детски гра-
дини да реализират своите инициативи за образователна 
интеграция: от това ще спечелят всички деца!   

Списък на одобрените проекти можете да видите на:
http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=251&page=2

	 	 Анализ	 на	 реформите	 в	
здравеопазването	 	 и	 тяхното	 отражение	
върху	 ромската	 общност	 в	 република	
България		през	2015	година																																											
Септември	2015   Спешна помощ
Cпешните центрове в 18 области вече разполагат с апа-

рати за телемедицина. Три от 25-те закупени апарата за 
телемедицина са в София.. През следващата година ще бъ-
дат закупени още уреди и така всички центрове за спеш-
на помощ ще разполагат с такива. Благодарение на тези 
уреди не е необходимо екипите на мястото, където се 
намират пациентите, да са лекарски. Чрез тях се отчитат 
основните жизнени показатели на пациентите, които чрез 
жива връзка се изпращат в координационния център, къ-
дето се разчитат, Апаратите са от последно поколение и с 
тях може да се осъществява дефибрилация, да се опреде-
ля нивото на кислород в кръвта, да се прави кардиограма, 
да се измерва кръвното налягане и т.н. Центъра за спешна 
медицинска помощ в София   със заповед за акредитация 
на МЗ  става база за обучение на студенти и специализан-
ти по спешна медицина. Така млади лекари вече могат да 
работят и да се обучават в системата. 

             РОМСКО ЗДРАВЕ

НЗОК	
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) вече 

няма да финансира всички болници в страната. Необ-
ходимостта от конкретен брой лечебни заведения и 
лекари ще бъде определяна в Националната здрав-
на карта. В областите, където съществуват повече бол-
ници, отколкото заложените бройки, решението с кои 
да се сключват договори ще бъде взимано от дирек-
торите на регионалните здравни каси (РЗОК) по кри-
терии, определени с наредба от Министерския съвет. 
Това са  промените в Закона за лечебните заведения. 
Общопрактикуващите лекари

67% от общопрактикуващите лекари у нас са на възраст 
над 50 години. Това показват данните на Националното 
сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 
От съсловната организация предупредиха, че процентът 
рязко ще се увеличава  в следващите години. От сдруже-
нието на общопрактикуващите лекари в България очерта-
ват доста тревожна тенденция. Според тях  след 5 години 
само 11% от общопрактикуващите лекари ще бъдат под 
50-годишна възраст и 89% - над тази граница. Нито една 
от реформите, които се правят в здравеопазването не е 
свързана с подобряване на работата на джипитата, според 
Националното сдружение на общопрактикуващите лекари 
в България. «От началото на реформата общопрактикува-
щите лекари са с 1000 човека по малко.”
Психиатрично	здраве 
Министерството на здравеопазването ще отпусне 5 млн. 

лв. за подобряването на психичните услуги у нас. За целта 
МЗ  сключи 24 договора с болници, сдружения и общини 
по програмата „Инициативи за обществено здраве“. Ини-
циативата трябва да тръгне през април 2016   и е насоче-
на към това да се премахне стигмата за психичноболните. 
С  помощта на 24-те проекта ще се ремонтират или обо-
рудват болнични зали, ще се осигурят нови услуги за пси-
хичното здраве и ще се подобри качеството на грижите за 
деца с различни заболявания, както и сексуалното здраве 
в рисковите и уязвимите групи.
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Стефка Николова. 
Над 25 деца се 
занимават с гра-
динарство, като 
отглеждат сами 
всякакви зелен-
чуци в градина-
та.Създадоха си 
арт клуб “Хоби 
9” за изработ-
ване на картич-
ки, апликации и 

др. Имат и клуб “Млад краеведец”. През 2012г. участват 
в национален конкурс “Дърво с корен “ и печелят 2-ра 
награда. Ежегодно взимат участие в конкурса “Жите-
ната питка” гр. Стражица и винаги се връщат с награда. 
Децата на Златарица са модел за междуетническа толе-
рантност и споделят, че това което гледат по телевизията 
и четат по вестниците за не толерантност и за неприемане 
на другия, много ги възмущава.

Център “Амалипе” вярва на децата и ще работи по-
ефективно за развитие на уменията да сме толерантни. 
За целта ще реализираме съвместни дейности с Детски 
център “3 в 1 - Заедно”. Като начало на нашата дейност, 
ЦМЕДТ “Амалипе” дарява два настолни и два преносими 
компютъра. Това е едно добро начало на съвместна дей-
ност между двата центъра.

НАБЛЮДАТЕЛ
	 	 Кръгла	 маса	 „Анти-ромски	
настроения	 в	 България	 в	 навечерието	 на	
местни	избори”
Кръгла маса на 

тема „Анти-ром-
ски настроения в 
България в наве-
черието на мест-
ни избори” събра 
представители на 
неправителствени 
организации, сред 
които Институт 
„Отворено обще-
ство” – гр. София, Български Хелзински Комитет, Сдруже-
ние „Лидер” – Благоевград, Асоциация „Интегро”, „Ро-
маверситас”- регион Монтана и медийни изследователи. 
Срещата бе инициирана от Институт Отворено Общество 
– Будапеща. От страна на посолството на САЩ участие взе-
ха Началници на екипи по сигурността, социалното взаи-
модействие и работа с малцинствата, Джъстин Хеюнг - По-
литически и икономически експерт и Заместник-посланик 
Мартина Стронг. В кръглата маса се включиха и Мария Ме-
тодиева – ТСА и Петър Малинов – Регионален координатор 
на Център „Амалипе” за Югоизточна България. 

Срещата бе с оглед на смяната на посланикът на посол-
ството на САЩ в страната и имаше за цел да постави темата 
за интеграцията на ромите в България минало и бъдеще. 
Участниците обсъдиха политическото присъствие на пред-
ставители от ромския етнос на местно и национално ниво. 
Също така дискутираха доколко инструментите за финан-
сиране по евро фондовете (както и останалите финансови 
инструменти) са успели да допринесат  за интегрирането 
на ромите у нас. Дискусията се разви около идеята за ин-
вестиране в развиването на образованието на ромската 
общност, откъдето цялото общество очаква промени и до-
бри резултати в дългосрочен план. Друг важен акцент бе 
относно влиянието на медиите върху общественото мне-

             РОМСКО ЗДРАВЕ
	 	 Информационна	 кампания	 за	
Туберкулозата	 се	 проведе	 в	 9	 населени	
места	в	България	през	месец	септември

В дните между 7 и 12 септември 2015 година Център 
„Амалипе” организира информационна кампания за Ту-
беркулозата в 9 населени места в България. Целта на 
кампанията беше да информира родителите на ученици 
от 1-ви, 5-ти и 10-ти клас за предстоящата, задължителна 
реимунизация преди началото на учебната година. Напра-
вата и \“Пробата на Манту\“ е тест за изследване на тубер-
кулоза, който се провежда чрез подкожно поставяне по 
вътрешната повърхност на предмишницата на малко коли-
чество туберкулозен протеин (антиген). Пробата се прави 
след 48-я час от раждането на бебето и реимунизации на 
6-7, 10-11 и 16-17-годишна възраст.

В рамките на кампанията Центровете за развитие на 
общността в общините Велико Търново, Павликени, Стра-
жица, Бяла Слатина, Пещера, Долна Баня, Етрополе, Каме-
но и Кнежа организираха и проведоха срещи с родители, 
по време на които те бяха информирани за същността на 
болестта туберкулоза, опасностите, които носи и как да 
предпазят себе си и своите близки.

С 3 % са намалели болните от туберкулоза у нас през 
2014 година в сравнение с 2013 г. сочат предварителните 
данни на „Националната програма за превенция и кон-
трол на туберкулозата в Република България”, а в послед-
ните няколко години се постига тенденция за намаляване 
на заболеваемостта от туберкулоза - от 40 човека на 100 
000 население през 2005 г. до  22,7 човека през 2014 г.

Независимо от тенденцията за намаляване на заболева-
емостта, все още има региони в северозападна и централ-
на България, в които заболеваемостта на 100 000 населе-
ние варира над средната за страната (Видин – 33,5; Враца 
– 44,3; Монтана – 32,5; Кюстендил – 32,2; , Перник – 30,3; 
София област – 34,5  и Габрово – 30,4).

Запазва се тенденция броят на мъжете да е два пъти 
по-голям от броя на жените. Над 72% от регистрираните 
пациенти са с туберкулоза на белия дроб. Над 50% от па-
циентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни 
бацили и крият риск за околните контактни лица. През го-
дините се запазва тенденция от всички регистрирани слу-
чаи с туберкулоза над 88% да са новооткрити, а останалите 
12% са лица, които в миналото са боледували от туберку-
лоза (рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са 

ние при случай като „Гърмен”. 
„Необходимо е да се търсят решения в дългосрочен 

план, като се наблегне на образованието и развиване на 
капацитета на ромската общност”, каза Петър Малинов 
– регионален координатор към Център „Амалипе”. Той 
сподели опита на ромската общност от гр.Сливен, която 
е била заета в текстилната фабрика и изготвеният план с 
дългосрочни мерки за интеграция на ромите в Каварна.

Основните изводи от дискусията очертават следните на-
соки за действие:

- Развиване на програми и стратегии за интеграция;
- Развиване на капацитета на ромската общност 

чрез възстановяване на НПО сектора, чрез идентификация 
на истински добрите практики, които да се подкрепят дъл-
госрочно;

- Организиране и провеждане на национални кам-
пании за толерантност;

- Организиране на текущи срещи на тема ромска ин-
теграция с посланикът на САЩ и регулярни работни срещи 
между посланиците в България.

продължава на стр. 7  >>
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ФОКУС

Три критерии за избор на операции бяха обсъдени на 
заседание на Тематичната работна група „Социално при-
общаване чрез образование”: Ограмотяване на възрастни, 
Повишаване на капацитета на педагогическите специали-
сти за работа в мултикултурна среда и Подкрепа на уяз-
вими групи за достъп до висше образование. Заседанието 
се проведе на 9 септември в София и бе ръководено от 
заместник-министъра на образованието Ваня Кастрева. 
Участие в него взеха представители на МОН, други инсти-
туции, свързани с изпълнението на оперативната програ-
ма и представители на групи НПО. Ромските организации 
бяха представени от Деян Колев.

Участниците обсъдиха най-общите параметри на трите 
операции, които се очаква да бъдат одобрени на есенното 
заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и об-
разование за интелигентен растеж”:

- „Ограмотяване на възрастни” е продължение на про-
ект „Нов шанс за успех”, изпълняван от 2011 г. Операци-
ята предвижда ограмотителни курсове за възрастни и на 
курсове за усвояване на учебно съдържание за различните 
образователни степени. Новост в операцията е осигурява-
нето на възможности за продължаване на образованието 
в гимназиалния етап на средното образование, чрез ор-
ганизиране на дистанционно обучение. Предвижда се и 
валидиране на резултати от неформалното обучение и 
информалното ученe. Операцията ще бъде реализирана 
чрез директно предоставяне на средства на МОН, като ми-
нистерството ще ангажира желаещите училища. 

В своето изказване Деян Колев посочи, че предходната 
операция „Нов шанс за успех” страдаше от сериозен не-
достатък: достигна най-вече до неграмотните, които 
са регистрирани в Бюрата по труда и не привлече неак-
тивните и немотивираните лица, които дори не са ре-
гистрирани в ДБТ. За да не се повтори това при новата 
операция е необходимо въвеждането на още една дей-
ност - „Провеждане на мотивационни и информационни 
дейности и събития за мотивиране на неграмотни възраст-
ни да участват в обучение”, както и възможността тази дей-
ност да бъде делегирана от училищата на образователен 
медиатор или организация, предложи Колев;

- „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше обра-
зование” е иновативна операция, която няма аналог в пре-
дходния период. Тя има за цел да повиши броя и процента 
на обучаващите се във висши и в средни училища младежи 
от уязвимите групи: младежи с увреждания, представите-
ли на етническите малцинства и други непредставени или 
слабо представени групи. Предвижда се това да стане чрез 
информационни и мотивационни кампании, кандидат-сту-
дентски курсове, заплащане на таксите за кандидатстване 
и на семестриалните такси, дейности за ангажиране на 
родителите и за промяна на негативните стереотипи. Опе-
рацията ще се реализира като процедура за конкурентен 
подбор на проекти, по които ще могат да кандидатстват 
училища и висши училища.

Предложените критерии предизвикаха оживена диску-
сия. Д-р Йосиф Нунев предложи експлицитното включване 
на уязвими групи като младежите от селските райони, ра-
ботещите младежи и други слабо представени групи. Евге-
ния Пеева предложи заплащането на транспортни разходи 
за младежите от уязвимите групи до съответното средно 
или висше училище. Деян Колев настоя неправителствени-
те организации също да могат да кандидатстват с проекти, 
привличайки училища и университети като партньори. Той 

	 	 				Обсъдиха	нови	операции	по	ОП	
Наука	и	образование	за	интелигентен	растеж

предложи допустимите дейности да включат и покриване-
то на такси за общежитие, както и да бъде обезпечено за-
дължението / възможността участниците в операцията да 
осъществят организирани дейности за подкрепа на инте-
грацията на маргинализирани общности. Тази възможност 
ще засили социалната чувствителност на участващите, тях-
ната връзка с групите, които представят, като от друга стра-
на ще бъде ценен принос в усилията за интеграция.

- „Повишаване на капацитета на педагогическите спе-
циалисти за работа в мултикултурна среда” има за цел да 
подпомогне практически обучения на 2000 педагогически 
специалисти за работа в мултикултурна среда. За разлика 
от други квалификационни операции, тази ще бъде реали-
зирана като процедура за конкурентен подбор на проекти, 
по които ще могат да кандидатстват училища и детски гра-
дини в партньорство с висши училища. Освен обученията, 
в проектите ще бъдат включени и последващи дейности 
за прилагане на педагогически иновации и съвременни 
подходи за работа в мултикултурна среда, както и актуали-
зиране на учебните планове във висшите училища, подгот-
вящи педагогически специалисти.

В своето изказване Деян Колев предложи да бъдат до-
пуснати проекти, които обединяват усилията на няколко 
училища и детски градини. Така ще могат да бъдат осъ-
ществявани и обучения по метода peer training (учители 
обучават учители), които са особено ефективни, аргумен-
тира се Колев. Той предложи също така НПО да бъдат вклю-
чени като възможни партньори, тъй като понастоящем ня-
кои НПО осъществят изключително успешни прагматично 
ориентирани обучения за работа в мултикултурна среда и 
са желани партньори от училищата.

Управляващият орган ще обобщи направените пред-
ложения и ще ги предложи на Комитета за наблюдение. 
Очаква се те да бъдат приети на заседание през ноември, 
като операциите ще бъдат обявени през първата половина 
на 2016 г.

На заседанието стана ясно също така, че се очаква до 
края на м. септември да бъдат обявени двата конкурса за 
образователна интеграция – в училищна и предучилищна 
възраст. Крайният срок за кандидатстване ще бъде 30 но-
ември.  

	 	 Център	 Амалипе	 участва	 в			
Кръгла	маса		за	деинституционализацията	
в	област	Велико	Търново
Събитието се  

проведе в рам-
ките на проект 
„Областен коор-
динационен меха-
низъм – модел за 
ефективно сътруд-
ничество и взаи-
модействие меж-
ду гражданския 
сектор, регионал-
ните и общински 
структури“, който се финансира в рамките на Програмата 
за подкрепа на НПО в България по Финансовия механи-
зъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 
2014.  Център за междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе“ участва като пълноправен член на Областния 
координационен механизъм по деинституционализация 
за област Велико Търново.

Основните теми на Кръглата маса бяха процеса на де-
институционализация и как той да се изпълни успешно с 

НАБЛЮДАТЕЛ
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подкрепата на сформирания Областен координационен 
механизъм по деинституционализация (ОКМД) и работата 
с деца и семейства.

Кръглата маса бе открита от зам. областен управител на 
област Велико Търново г-н  Николай Петков. Той подчер-
та значимостта на начинанието и че ОКМД е връзката на 
най-онеправданите с обезвластените да вземат решения 
и законодателни инициативи. Членовете на Областен ко-
ординационен механизъм по деинституционализация във 
Велико Търново изразиха своето положително виждане 
за необходимостта от един такъв инструмент и споделиха 
своите наблюдения и опит от пряката си работа по извеж-
дане на деца и младежи и положителната промяна в деца-
та. Наблегнато бе на работа по превенция и свързване на 
семейства с проблеми с предлаганите услуги в общността. 
Изказа се и тезата: „Добрата услуга за деца и семейства за-
виси от хората, които са ангажирани със социални пробле-
ми“ и обученията на ОКМД са допринесли за едно ново 
виждане на работещите по деинституционализацията.

В кръглата маса участие взеха представители на Отделите 
“Закрила на детето“ и Дирекции „Социално подпомагане” 
от област Велико Търново, представители на Регионалната 
Здравна Инспекция, Министерство на Вътрешните работи, 
Регионален Инспекторат по Образование, представители 
на общини Павликени, Елена, Стражица, Лясковец и Пол-
ски Тръмбеш, доставчици на социални услуги за деца.

Дейностите по проекта в област Велико Търново старти-
раха през месец май 2015 г. и в продължение на пет ме-
сеца, с членовете на ОКМД бяха провеждани тридневни 
обучения за работа в екип, мотивация на работещите в 
системата за закрила на детето, работа по конкретни ка-
зуси при преминаването на децата от биологичните се-
мейства към доставчиците на социални услуги и прием-
ните родители и съпреживяване на детските очаквания и 
страхове. Веднъж месечно се провеждаше и заседание на 
ОКМД, с цел подкрепа на Отделите „Закрила на детето“ от 
областта при справяне с конкретни казуси.

И в заключение, всички членове на ОКМД споделиха, че 
и след края на проекта, те ще продължат своето сътрудни-
чество, т.к най-голямата полза за всички е съвместната ра-
бота по отделните казуси и създаването на междуинститу-
ционално и мултидисциплинарно сътрудничество не само 
на общинско , но и на областно ниво.

Новата учебна година събра ученици, учители и родите-
ли в  ОУ „Добри Войников“ с. Победа, обл. Добрич. С много 
усмивки, празнично настроение и емоции беше изпълне-
на програмата, която изнесоха ученици за своите съучени-
ци, родители и учители.

На празника присъстваха представители на РИО на МОН, 
Департамент за модерни обучителни методи гр. Добрич, 
Регионалният координатор за Североизточна България 
към ЦМЕДТ „Амалипе“, и др.

Малките първокласници бяха въведени в цветна и слън-
чева класна стая, където получиха своите първи учебници 
и подаръци от училището. Малчуганите се бяха постара-
ли да зарадват своите родители с песни, стихотворения и 
драматизация за първия учебен ден.

Новост през тази учебна година в училището е въвежда-
нето на вечерна форма на обучение. Порасналите ученици 
бяха не по-малко развълнувани и усмихнати.

 УЧИЛИЩЕ
	 	 Новата	учебна	година	в	ОУ	
„Добри	Войников“	с.	Победа,	обл.	Добрич

	 																Работна	среща	на	тема	„Успешни		
практики	 при	 интеграцията	 на	 ромите	 в	
България”	бе	проведена	в	посолството	на	
ФР	Германия	в	София

НАБЛЮДАТЕЛ

 На 11 септември в посолството на Германия в София се 
проведе работна среща на тема „Успешни  практики при 
интеграцията на ромите в България”. Събитието беше ува-
жено от делегация от немската провинция Баден Вьор-
темберг , водена от министъра по европейските въпроси, 
представители на немското посолство, учители и родители 
от 171 ОУ –Нови Искър , водени от Весела Иванова- дирек-
тор и Мая Пенчева- регионален координатор от Център 
„Амалипе”. Участниците в срещата получиха книжки „ Ин-
теркултурно образование и образователна интеграция” , 
които видимо предизвикаха  голям интерес.

Срещата започна с представяне на гостите от делегация-
та, Мая Пенчева направи кратко  представяне на целите и 
задачите на  ЦМЕДТ „Амалипе”, както и програмата за на-
маляване на отпадането на ромски ученици.  Г-жа Весела 
Иванова- директор на 171  ОУ- Нови Искър представи учи-
лищните дейности , свързани с работа с ромските ученици 
и родители- СИП Фолклор на етносите , Родителски клуб. 

Срещата продължи в дискусионен формат.  Гостите се 
интересуваха от резултатите в училището от реализиране-
то на проекта- има ли отпаднали ученици , както и от взаи-
моотношенията между ромските и българските родители. 

„Всяко училище има своята специфика, взависимост от 
това къде се намира, в град или село, от съотношението 
на роми и българи  и т.н. Но всички имат  един основен 
проблем- ниската образователна мотивация . Вследствие 
на прилагането на редица успешни практики- въвеждане 
на интеркултурното образование, активизиране на роди-
телската общност в училищния живот и включването  на 
родители роми в родителския клуб или настоятелство, 
включване на учениците в самоуправлението на училище-
то, чрез ученическите съвети, както и публичните изяви на 
децата , се постигат значителни резултати при задържане 
на учениците в училище и намаляване дела на отпадна-
лите ученици. А стипендианската програма на Амалипе и 
подкрепата на ученици , учещи в средните училища е до-
бра възможност за постигане на по-добро образование”, 
сподели Мая Пенчева.

На въпрос от гостите как се приемат родителите от двата 
етноса, г-жа Иванова сподели, че в началото е имало из-
вестни негативни нагласи, но все по-често те се преодо-
ляват, чрез създаване на взаимоотношения на доверие и 
много разговори.

В заключение гостите от Германия изказаха благодарнос-
ти за споделените добри практики и увериха, че със сигур-
ност ще приложат някои от тях.

             РОМСКО ЗДРАВЕ
	 	 Информационна	 кампания	 за	
Туберкулозата	...

прекъсвали лечението). През последните години броят на 
децата от 0 до 17 г. представлява между 9% и 10% от всич-
ки случаи на туберкулоза в страната.

През 2014 г. са регистрирани 187 деца с туберкулоза.
По данни на Националния регистър по туберкулоза, про-

центът на успешно излекуваните пациенти се увеличава от 
80% през 2007 г. до 86% при пациенти започнали лечение 
през 2012 г.

 Диагностиката,	лечението	и	профилактиката	на	тубер-
кулозата	у	нас	са	безплатни	за	всички	независимо	от	тех-
ния	здравноосигурителен	статус.

>>> продължава от стр. 5
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„Надявам се да чуем от 
какво имат нужда учили-
щата в малките населени 
места. Да чуем гласа на 
тези хора в Парламен-
та и да направим така, 
че като сме тръгнали да 
правим нов закон и ре-
форми в образованието 
този път първо да чуем мнението на хора, които знаят и 
могат. Всичко ще бъде много по-ефективно, ако пренася-
ме посланията им там, където се вземат решенията”, заяви 
Вицепрезидентът от-
кривайки дискусията за 
образованието в мал-
ките населени места.

Преподавателите от 
училищата в Шумен-
ска област, участващи в 
програмата за намаля-
ване на отпадането на 
ромските деца „Всеки ученик ще бъде отличник” пожела-
ха държавата да се ангажира с участие във финансирането 
на т. нар. „маломерни паралелки“ в учебните заведения 
от малки населени места. Учителите предложиха да бъде 
иницииран национален форум с представители на педаго-
зи от малките училища в страната, а от своя страна Мар-
гарита Попова ги покани да посетят Администрацията на 
президента в Деня на толерантността, 16 ноември, където 
диалогът да продължи.
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 УЧИЛИЩЕ
	 	 Вицепрезидентът	Попова	

посети	училището	в	с.	Каспичан

Училището	в	с.	Априлово	посрещна	
високопоставени	гости	за	откриването	на	

новата	учебна	година
Училищният двор в с. 

Априлово, обл. Софий-
ска  оживя от детска 
глъч, усмихнати лица и 
висопоставени гости в 
първия  ден на новата 
учебна година. 

Като истинска госто-
приемна стопанка г-жа 

Лава Коцева - директор на училището посрещна гостите с 
погача и мед, а ученици от началните класове ги  поздра-
вяваха с „Добре дошли!“ с китка здравец.

В краткото си приветствено слово, г-жа Коцева не скри 
задоволството от  факта, че през лятото с училищни сред-
ства са извършени ремонтни дейности в класни стаи и 
коридори, както и, че за първи път от десет години насам 
няма слети паралелки. Благодарност  беше отправена към 
представителите на местната управа, на родителите и за „ 
безценната помощ и сътрудничество“ на Център „Амали-
пе“. „ Да събудим жаждата за знание и да отворим прозо-
реца към непознатия свят“ бяха финалните слова. 

След прочувственото обръщение към присъстващите 
беше дадена думата и на гостите, уважили откриването на 
учебната година по покана на Център „Амалипе“, а имен-
но: Представители на Посолството на САЩ,  Йонка Данова 
- координатор на Център     “Амалипе”, Детелина Котев-
ска - Дирекция “Закрила на детето” в Агенция за социално 
подпомагане, Лора Кларксън - Директор ЦОИДУЕМ.

Сред гостите бяха още: представители от Посолство на 

Кралство Дания,  Бл. 
Стоилов - АСП, Бони 
Бонев - БШВТА, Атанас 
Владов - кмет на с. Ап-
рилово, Ив. Николов 
- Председател на Об-
щински съвет, Георги 
Чолаков - зам.предсе-
дател на Общински съ-
вет, съветници, бивши ученици и учители.

 С кратка литературно - музикална програма, подготвена 
от представители на всичките класове приключи официал-
ното откриване на учебната година. 

И докато учениците провеждаха първите си часове, гос-
тите имаха възможност да се запознаят от близо с дей-
ността на училището, с постигнатите успехи, с проблемите 
по задържане на учениците и мотивиране на родителите 
им, за което научиха от директора.

Спорна и успешна година слънчеви деца на Априлово!

Ученици, учители, 
родители и официални 
гости поставиха нача-
лото на новата учебна 
година в ОУ „П.Волов”, 
гр. Пловдив. На вълну-
ващото събитие като 
официални посетители 
бяха г-жа Карина Бал-
това – представител на ТСА, г-жа Росица Атанасова – ди-
ректор на ДАЗД-Пловдив и г-н Атанас Кузманов – Региона-
лен координатор към Център „Амалипе”.

Тържествената програма започна с Националния химн, 
изнасянето на училищното знаме и приветствени слова от 
страна на ръководството на училището. Организацията на 
училищното тържество и воденето му беше направена с 
активното участие на децата от ученическия парламент.

Поздрав по случай първия учебен ден отправи шесток-
ласничката Даниела, а Ключът на познанието беше риту-

ално връчен от предсе-
дателя на ученическия 
парламент на първия 
записал се първокла-
сник в училището.

Поздрав към учени-
ците и родителите от-
правиха и представите-
ли от Родителския клуб.

Характерно за първия учебен ден в ОУ „Панайот Волов“ – 
гр. Пловдив е, че учениците произнасят тържествена Клет-
ва на ученика, в която обещават и се заклеват да бъдат 
прилежни ученици и се уважават по между си. 

След официалната 
част гостите на съби-
тието се запознаха с 
богатата материална 
база на школото, която 
създава предпоставки 
за провеждането на 
качествени учебни ча-
сове.

Откриване	на	новата	учебна	година	в	ОУ	
„Панайот	Волов“	–	гр.	Пловдив


