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НАБЛЮДАТЕЛ
Кръгла маса-ателие за
застъпнически дейности
Сдружение ЛАРГО проведе ателие за
планиране на застъпническа кампания за
подобряване на здравните услуги на здравно
неосигурени бременни жени. В планирането се
включиха общностните модератори към Център
„Амалипе” - гр. Велико Търново, представители
на медицински център към УНИЦЕФ - гр.

продължава на стр. 3 >>

КХЕРЕ (У ДОМА)
Да подкрепим бъдещето
На 18.05.2015 г. Центърът за развитие на
общността в гр. Стражица заедно с ученици
горните класове от СОУ „Ангел Каралийчев”
отбелязаха Международния ден за съпричастност на засегнатите от ХИВ/
СПИН.
Работещите
в Центъра, съвместно с младите доброволци,
посетиха Професионалната
гимназия
по
продължава на стр. 2 >>

РОМСКО ЗДРАВЕ
Международният ден
за съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН – 2015 беше отбелязан
във Велико Търново
На 1-ви декември 2014 година Глобалната
мрежа на хората, живеещи с ХИВ (GNP+), обяви мотото на тазгодишните инициативи по повод Международния ден за
съпричастност
със
засегнатите от СПИН
( I nte r n at i o n a l
AIDS Candlelight
Memorial)
–
„Да
подкрепим бъдещето”
продължава на стр. 3 >>

Сливен, председателят на фондация "Здравето
на ромите" - гр. Сливен, социални работници
и медицински сестри. Участниците обсъдиха
в детайли Наредба 26, като бяха представени предложения как да се процедира на
продължава на стр. 2 >>

УЧИЛИЩЕ
Обучение на педагозите
от Основното училище в с. Търнак
На 21.05.2015 г. в ОУ „Г.С. Раковски” в с. Търнак, общ. Бяла Слатина се проведе обучение
на учители. Обучението е част от планираните
дейности по образователния проект „Всеки ученик може да бъде отличник”, както и с ангажимента на училището за повишаване на квалификацията на учителите за работа в интеркултурна
среда.
В началото на обучението регионалният координатор на ЦМЕДТ
„Амалипе” Йонка Данова представи образователния проект и
реализираните дейности по него за периода
декември 2013 г. – юни
2015 г. Презентацията
включваше
основни
акценти, както и организираните две „зелени
училища” за ученици
от четвърти и седми
продължава на стр. 2 >>
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>>> продължава от стр.1

НАБЛЮДАТЕЛ
		
Кръгла маса-ателие за
застъпнически дейности
място, за да се постигне по добър ефект пред МЗ. Всички
присъстващи дадоха предложения по точките, които се
разискваха по тази наредба. Впоследствие участниците
се разделиха на фокус групи, които обсъждаха различни
аспекти на ромското здравеопазване.
За участниците беше осигурено и посещение на
експозиция за бита и културата на ромите в Кюстендилския
край, намираща се на втория етаж в къщата музей на
Димитър Пешев.
>>> продължава от стр.1

УЧИЛИЩЕ
Обучение на педагозите от
Основното училище в с. Търнак
клас в пилотните училища; участие на педагози в педагогическа конференция - общински етап и национален етап
през 2014 г.; обменни визити с училища на територията на
община Бяла Слатина; обучения на педагогически екипи,
родителски актив и учители по СИП „Фолклор на етносите”.
>>> продължава от стр.1

КХЕРЕ (У ДОМА)
Да подкрепим бъдещето
транспорт „Васил Друмев”, където раздадоха на учениците
и учителите информационни и здравни материали. Кампанията продължи в центъра на град Стражица, където на
случайни минувачи доброволците раздаваха здравни информационни материали и презервативи. „Да подкрепим
бъдещето” – това бе мотото на Националната АнтиСПИН
кампания, част от която беше и акцията в Стражица. Модераторите на ЦРО в гр. Стражица и доброволците закачиха
предварително приготвено платно с нарисувана червена
лента на моста в гр. Стражица във връзка с Международния ден за съпричастност на засегнатите от ХИВ/СПИН.
Младите хора имат нуждата да знаят повече за вируса и
методите за предпазване.

НАБЛЮДАТЕЛ
		
КН на ОПНОИР одобри новия
проект УСПЕХ и 4 други операции
Второто заседание на Комитета за наблюдение на ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж“ започна на
26 май в гр. София. В него участваха цялото политическо
ръководство на Министерството на образованието и науката
(министърът проф. Танев, заместник-министрите Ваня
Кастрева и проф. Денков), представители на Европейската
комисия, институциите, свързани с изпълнението
на оперативната програма, социалните партньори и
неправителствени организации. Организациите, работещи
за интеграция на маргинализирани етнически групи, бяха
представени от Деян Колев.
През първия ден от заседанието бяха одобрени 5
критерия за избор на операции: Студентски практики,
Студентски стипендии, Поддържане и усъвършенстване
на рейтинговата система на висшите училища, Система за
кариерно ориентиране в училищното образование и Твоят
час.

Операция „Развитие на способностите на учениците и
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности
(Твоят час)“ е най-голямата от одобрените схеми: 140 млн.
до 2018 г. Операцията е продължение на проект „УСПЕХ“ от
предходния период, като в нея са включени някои важни
промени:
- ще могат да бъдат включени всички училища, включително и средищните;
- дейностите ще се реализират от училищата в партньорство с широк спектър извънучилищни организации: спортни клубове, читалища, училищни настоятелства, НПО,
извънучилищни педагогически учреждения и др. Това е
съвършено иновативен елемент, който ще отвори училищата към местните общности и ще даде шанс за ангажирането на тези институции/организации;
- сред допустимите дейности ще бъдат включени дейности за работа с родители, като те ще бъдат задължителни;
- ще могат да бъдат реализирани и междуучилищни
дейности, като важен акцент в тях ще бъде взаимното опознаване между ученици от различни етноси и формиране
на толерантност спрямо различията в училище и в обществото. Това ще даде шанс на училища, в които се обучават
деца само от етническите малцинства, да реализират съвместни дейности с училища, в които учат деца от мнозинството;
- ще могат да се финансират и допълнителни занимания
по предмети от задължителната подготовка.
Операцията ще бъде изпълнявана от МОН, като
училищата ще получават средствата от нея и могат да
ангажират извънучилищни организации, вкл. физически
лица. Реалното й изпълнение ще започне от втория срок
на следващата учебна година, т.е. през първия срок
училищата ще трябва да финансират извънкласните
дейности от своите бюджети.
Целодневната организация на учебния процес в
средищните училища ще се организира със средства от
държавния бюджет. Всички учители, наети по проект
„Средищни училища“, ще бъдат преназначени от юли с
пари от МОН, поясни главният секретар Красимир Вълчев
в отговор на въпрос на Деян Колев.

УЧИЛИЩЕ
Работна среща по проект
“Готови за училище”

Директори на 15 детски градини от 7 общини на
територията на област Велико Търново участваха в работна
среща, организирана от Център „Амалипе“. Срещата
се проведе в
дните 14 и 15
май 2015 г. в гр.
Велико Търново.
Мероприятието
бе уважено и
от Регионалния
инспекторат по
образование
към МОН в
лицето на г-жа
Екатерина
Миновска
експерт по ранно детско образование.
Работната среща се проведе в рамките на проект на
„Готови за училище 2014-2015 г.”, който се реализира
на национално ниво от фондация „Тръст за социална
алтернатива“ в сътрудничество със Стратегическия фонд
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за оценка на въздействието на Световната банка (Strategic
Impact Evaluation Fund) и изследователския институт
„Лабораторията за борба с бедността“ (Poverty Action
Lab). Проектът цели да осигури важна за формирането
на държавни политики информация относно подходите
за увеличаване на обхвата и посещаемостта в детските
градини в България, както и да насърчи цялостното
включване в ранния образователен процес на деца от
семейства в неравностойно положение. За област Велико
Търново изпълнител на проекта е ЦМЕДТ „Амалипе“.    
Целта на работната среща с директорите на детските
градини бе да се обсъдят постигнатите резултати за
периода на реализираните дейности по проекта, ползите
от оказаните интервенции и тяхното влияние върху
посещаемостта на децата в детските заведения, както и
промяната в нагласите на родителите спрямо ползата от
ранно детско образование. От проектните дейности са
обхванати 386 деца на възраст от 3 до 5 години от уязвими
общности, на територията на област Велико Търново. От
тях 284 деца от семейства в неравностойно положение са
обхванати и от финансови интервенции.
Повече за работната среща прочетете на нашия сайт.
>>> продължава от стр.1

РОМСКО ЗДРАВЕ
Международният ден за
съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
– 2015 беше отбелязан във Велико Търново

(‘Supporting the future’). Това ще бъде и мотото на Националната АнтиСПИН кампания в България този месец. Тази
година събитието се падна на 17-ти май, 2015 г. (неделя).
Прието е инициативата да се отбелязва всяка година в третата неделя на месец май, затова датата се мени.
Доброволческият клуб К7 – Велико Търново, към Център
„Амалипе” традиционно се включва в събитието със свежи
идеи. На 19 май в парк „Марно поле” в 15 часа доброволци
организираха флашмоб, който отправи еднозначно послание към гражданите. Те показаха на други млади хора, че
инфектирането с ХИВ става неусетно, като по този начин
апелираха за безопасно сексуално поведение.
Като част от дейностите в кампанията младежите раздаваха здравно-образователни материали, а презервативи
имаше за всички от сърце. Част от материалите бяха изработени лично от доброволците, като това стимулира не
само творчеството им, но и ги кара да бъдат съпричастни с
темата и със всички, засегнати от ХИВ.
Едно от посланията, които тази година залегнаха в кампанията, е важността от устойчивост на програмите за превенция и контрол на ХИВ и продължаващото финансиране
на дейности.
В България Програма „Превенция и контрол на ХИВ/
СПИН” се ръководи от Министерството на здравеопазването и се изпълнява от различни неправителствени организации и институции на местно ниво в по-голямата част
от областите на страната. Финансирането, предоставяно в
продължение на години от Глобалния фонд за борба със
СПИН, туберкулоза и малария, е почти изчерпано и окончателно приключва в края на 2015 година. Хората, живеещи с ХИВ, имат нужда не само от толерантно отношение,
но и от финансова подкрепа за поддържане на антиретровирусната си терапия. Младите хора имат нуждата да знаят повече за вируса и методите за предпазване – не бива
да отпада и финансирането на дейности за превенцията
на ХИВ/СПИН.
Нека се обединим в една кауза и подкрепим бъдещето
на Програмата! Да покажем на повече хора важността на
проблема и нуждата от намирането на устойчивост на дейностите за превенция и контрол!

>>> продължава от стр.1

ФОКУС
Новият образователен закон –
шанс и тревоги

създаването на обединени училища, възможността за
валидизиране на знания, умения и компетентности, създаването на Обществени съвети с цел овластяване на
родителите и др. Особено важно е, че Проектозаконът
включва темата за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, като предвижда стандарт за интеркултурно образование, забранява
сегрегираните паралелки в училищата и т.н.
В същото време Проектозаконът съдържа някои сериозни слабости, които ще нанесат сериозни щети върху училищната система, ако не бъдат поправени преди окончателното приемане на второ четене. Така например предвижда се VІІІ клас да бъде преместен в средната степен
на образование и основните училища да обучават ученици само до VІІ клас. Предложено е да се въведе ранен
прием – още след V клас – във всички профилирани гимназии. „Прокрадва се“ възможността за домашно образование, т.е. децата да се образоват „вкъщи“ и да не посещават
училище до 16-годишна възраст.
Ако тези положения останат в окончателния текст на Закона, десетки хиляди деца от села и градчета ще бъдат в
класните стаи с една година по-малко или ще трябва да
пътуват до друго училище от по-ранна възраст. Стотици основни училища в селските райони ще бъдат закрити, тъй
като децата в тях ще намалеят поради механичното преместване на VІІІ клас в гимназиите. Качеството на образование в останалите основни училища - както в малките
населени места, така и в много училища в градовете – рязко ще се влоши, тъй като учителите в V–VІІ клас няма да
могат да направят необходимия норматив от часове и ще
трябва да преподават по два, дори три предмета. Ранният
прием след V клас ще доведе до преместване на децата на
най-мотивираните родители, а основните училища ще се
превърнат в образователни „гета“, в които се обучават ученици с по-нисък социален статус. Всичко това ще доведе
българското училище до още по-дълбока криза, ще увеличи рязко броя на рано напусналите училище и ще доведе
до по-ниско качество на образование.
Нашите деца и цялото общество се нуждаем от нещо
друго:
- модерни училища не само в големите градове, но и в
малките населени места: защото България е навсякъде и
всички нейни граждани заслужават да получат образование;
- качествено образование във всички училища: родителите имат задължение да изпратят децата си на училище,
а държавата – да гарантира, че във всяко училище децата
ще получат качествено образование;
- класни стаи, в които децата на България учат заедно,
независимо от социалния статус на техните родители, етническия произход и религията им.
Нуждаем се от достъпно за всички качествено образование, което подготвя младите хора за успешен старт в живота!
Водени от тези разбирания, Център за междуетнически
диалог и толерантност „Амалипе“ и 282 училища от цялата
страна инициирахме петиция с предложения до Народното събрание още през февруари. Започнахме подписка
сред родители и граждани, към която се присъединиха хиляди. Нека запазим и развием основните училища и училищата в малките населени места; нека дадем шанс за
качествено образование в тях!
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НАБЛЮДАТЕЛ
Тримата братя и „Златната ябълка”
На Деня на детето Националната мрежа за децата (НМД)
връчи за 5-та поредна година наградите „Златна ябълка“
за принос към правата и благосъстоянието на децата в
България. ЦМЕДТ „Амалипе“ номинира община Павликени, която е една от 11-те общини в България, където има
изграден Център за развитие на общността в партньорство
между местната власт и Център „Амалипе”. А в категория
училище номинацията, направена тази година от Център
„Амалипе”, бе
за 171 ОУ в гр.
Нови
Искър,
което е едно от
178-те училища,
с които работим.
В две от
категориите - община и
училище,
наградите бяха
спечелени от
номинираните от ЦМЕДТ „Амалипе”.
В категория „Община“ Павликени получи „Златната
ябълка“ за 2015 г., като наградата бе връчена от г-жа Таня
Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.
В категория „Училище“ наградата „Златна ябълка” за
2015 г. получи 171 ОУ „Стоил Попов“ в гр. Нови Искър
за активната дейност на неговия клуб „Фолклор на
етносите – ромски фолклор“ и откликващото отношение
на преподаватели, ученици и родители към наболелите
въпроси за дискриминацията и насилието.
Деяна
Костадинова,
секретар
по социалните политики,
младежта
и
спорта
на Президента, връчи
наградата на Весела Иванова, директор на 171 ОУ
„Стоил Попов“, Нови Искър.
ЦМЕДТ „Амалипе“ благодари на своите партньори в лицето на общините:
Павликени, Велико Търново, Камено, Етрополе,
Стражица, Бяла Слатина,
Пещера, Нови пазар, Кнежа, Долна баня, Горна Оряховица, Лясковец, Златарица, Елена и Полски Тръмбеш,
на територията на които се създадоха условия за работа с деца и семейства от уязвими общности /с фокус
върху ромската/ и на мрежата от 178 училища, в които
се работи освен за
качествен процес на
образование, така и
по посока укрепване
на връзките ученикродител и детеобщност. Наградите „Златна ябълка”
2015 в категория община и училище са
признание за всички
наши партньори и
за усилията, които
полагат за защита

правата на децата.
Да припомним, че през 2012 г. награда „Златна ябълка”
получи Община Етрополе, номинирана в категорията
от ЦМЕДТ „Амалипе”. През 2013 г. номинирана бе Община Нови пазар, а през 2014 г. - Община Камено.

НАБЛЮДАТЕЛ
Ранен брак:
култура или насилие

Втора среща на партньорите по проекта „Ранен брак:
култура или насилие” се проведе във Флоренция на 25 и
26 май. На срещата бяха споделени и дискутирани приложението на проекта и постигането на целите му, а партньорите по проекта (People’s University of Kocevje, RIC Novo
mesto, Център „Амалипе” и Form Azione Co&So Network)
имаха възможността да обменят опит, свързан с главната
цел на проекта и работата с ромски общности (по-специално обществени организации за превенция и намаляване
на вредните традиционни порядки като ранните бракове).
Полезна и значима беше и срещата на терен в ромските
общности, с които работи Form Azione Co&So Network.
Ромските общности във Флоренция са смесица между
местни синти и мигранти роми, които са най-вече от бивша
Югославия и Румъния. Партньорите се запознаха с политиките за настаняване на местната община и местни ромски
организации, които да презаселват и интегрират местното
население.
Опасният начин на живот в някои от лагерите (Подерачо,
Олматело и др.) заради липсата на достатъчно пространство и ужасния стандарт в хигиенно отношение води до
струпването на хора в лагерите: те се обръщат към сдруженията за помощ. През 1994 г. ромски представители от три
от лагерите, както и няколко организации се обръщат към
общината за търсене на решение. Делегацията след това
се увеличава с президентите и някои представители на съвета от региона, които са от засегнатите райони с идеята да
се сдобият със статус на бежанци за тези от населението,
които имат право на това. Срещите бяха организирани със
съседските съвети, както и с тези извън областта на Флоренция, за да разпределят ромските семейства в региона
(например в Ливорно, Маса Карара, Луца, Пиза, Понтедера, Емполи). Близо 20 от тези семейства се справят успешно с интеграцията си и все още живеят в градовете, където
са били настанени. В същото време условията на живот на
тези, които са останали в лагерите като Подерачо например, значително са се подобрили. Беше създадена инфраструктура и базови условия за живот, работа и възможност
за учене също бяха предоставени. Освен това общината
предприе допълнителни стъпки и усъвършенства политиката си там, подкрепяйки развитието на общността. Един
от местните неформални лидери беше назначен като трудов медиатор към общината; общността бе допълнително организирана около местния религиозен и обществен
център, който организира поредица от мероприятия, които да подобрят ситуацията на местната ромска общност.
Като резултат нивото на вредните традиции, увреждащи
личността или здравето (като ранните бракове например),
е изключително ниско.
Срещата и дискусиите с местните хора дадоха много
идеи на всички партньори по проекта и показаха как
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подобна обмяна на опит между страни, работещи с ромски
общности, може да бъде изключително полезна.

Една от жилищните сгради, в която са настанени някои
от ромските семейства

Лагерът Подерачо

УЧИЛИЩЕ
		
Достоен финал на едно истинско
партньорство

Приключи изпълнението на проекта „Всеки ученик може
да бъде отличник“ на ЦМЕДТ „Амалипе“, по който СОУ „Св.
Паисий Хилендарски“ - гр. Върбица, СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ - гр. Смядово, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Нови пазар, и ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Дибич,
работиха в партньорство.
Последна от заложените дейности бе тиймбилдингът
с родители и учители – търсене на съкровище. За наслов
организаторите: г-жа Екатерина Минкова, г-н Добрин Николов, г-жа Миневер Хасанова и г-жа Магбуле Дерменджиева избраха
„Един народ –
общо минало,
съвместно настояще, заедно
в
бъдещето“.
Специален гост
на събитието бе
координаторът
на Центъра за
Североизточна
България г-жа
Нели Николова.
На 16 май 40-те участници се срещнаха в гр. Велики
Преслав. Програмата започна с посещение в Археологическия музей, след което групата се отправи към Дворцовия
комплекс. Без да губи време, г-жа Минкова приветства
присъстващите и им предложи динамизиращи игри с парашут. С помощта на маркирани бутилки минерална вода
се сформираха два отбора: модератор на първия бе г-жа
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Миневер Хасанова, а на втория - г-жа Магбуле Дерменджиева.
С всяко следващо забавно предизвикателство настроението видимо се повишаваше. Модераторите проведоха
по две активизиращи игри: за сплотяване - „Изяж си закуската и си напиши домашното“, и за екипна съобразителност - „Жадният паяк“ /за екипа на г-жа Хасанова/ и
„Направи квадрат и мини отгоре“ /за екипа на г-жа Дерменджиева/.
След първата игра отборите получиха ключ загадка. И
двата тима бързо разчетоха посланията. Игрите за съобразителност също не ги затрудниха – екипите уверено напредваха към заветната цел – съкровището. За да стигнат
до него, трябваше да се справят с още две загадки. Поредната отведе първия отбор до една от бойниците на южната порта. В същата посока се устремиха и състезателите
от втория отбор, чиято цел бе фиалата. Така двата екипа
се сляха в един, защото третото, последното указание водеше към Златната църква. Скоро под купола й се събраха 40-те състезатели. В очакване на щастливата развръзка
групата запя. Пред олтара застана г-н Николов, който връчи по едно пергаментово руло на представители от двата
отбора. Участниците откриха, че мислите на Паулу Коелю
и Исабел Алиенде са свързани с най-голямото съкровище
– децата.
Денят продължи в уютната обстановка на хотел-ресторант „Омуртагов мост“, където емоциите от игрите дълго
се разискваха. И родителите, и учителите преоткриха през
този съботен ден детето у себе си.

КХЕРЕ (У ДОМА)
		
Семинар на тема „Свобода на
движение и работа в Кралство Нидерландия”
се проведе в Шумен
„Свобода на движение и работа в Кралство Нидерландия“ беше тема на семинар, който организира Посолството на Кралство Нидерландия от 9.30 ч на 14 май 2015 г. в гр.
Шумен, съвместно с Център „Амалипе“, Агенцията по заетостта, Националната комисия за борба с трафика на хора
и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“. Събитието си поставя за цел да подпомогне настоящи
и бъдещи трудови мигранти, които да разберат възможностите, с които разполагат за успешно адаптиране на холандския трудов пазар.
На работната среща присъстваха: г-жа Рини Бъс - зам.
посланик на Кралство Нидерландия, активни граждани и
лидери в общността, представители на неправителствени
организации и институции от регионите: Шумен, Русе, Варна, Добрич, Разград, Търговище и Силистра.
Беше представен филм за живота на трудовите мигранти
в Нидерландия, който беше последван от дискусия и предоставяне на основен пакет от информация за трудовото
и социално законодателство в Кралството. Партньорите
на събитието: Агенцията по заетостта, Националната комисия за борба с трафика на хора, Център „Амалипе“ и
Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“,
представиха кратко изложение на дейността си, включително и в областта на трудовата миграция.
За да може информацията да достигне до по-голям кръг
от хора, Посолството на Кралство Нидерландия, съвместно
с Център „Амалипе“, Агенцията по заетостта, Националната комисия за борба с трафика на хора и Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“, планират провеждането на още семинари из страната. Следващият е в
Хасково на 22. май 2015 г.
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ФОКУС
Хиляди граждани подкрепиха
исканията на „малките“ училища

В рамките на месец над 12 000 граждани подкрепиха
подписка в подкрепа на основните училища, инициирана
от Център „Амалипе“ и 282 училища, като броят на подкрепилите се увеличава с всеки изминал ден. Подписката
се разпространи в над 90 населени места от цялата страна,
като в нея се включиха както родители на ученици, така и
други граждани.
Подписката включва
искания за предоставянето на гаранции за
повишаване на качеството на образование,
запазване и развитие
на основните училища
и училищата в селските
райони. Предложенията включват искане за
оставане на осми клас
в основната степен на
образование, недопускане на ранен прием
(от 5 клас) в профилираните гимназии, определяне на категория „училище, което е единствено в населено място“, по-лесно реинтегриране в училище на отпаднали ученици и на български деца,
които пътуват в чужбина със семействата си, недопускане
на сегрегация на етнически принцип.
Подписката бе организирана от активисти на родителски клубове, модератори в Центровете за развитие на
общността и учители, партниращи на „Амалипе”. Тя бързо
обхвана населени места в цялата страна, което показа не
само нарасналата организационна мощ и влияние на Център „Амалипе“, но също така популярността и справедливостта на предложенията. Гласът на „малките“ училища
трябва да бъде чут, защото тяхното образователно
дело е голямо!

РОМСКО ЗДРАВЕ
		
Превенция на наркотиците и
рисково поведение
На 08.05.2015 г. модераторите на Център за развитие на
общността в гр.Стражица и м.к.с. Виноград към ЦМЕДТ
„Амалипе” организираха информационна беседа с
ученици от СОУ „Ангел Каралийчев” от IX,X,XI клас на тема
„ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЦИТЕ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ”.
Г-н Добромир Добрев, директор на Местната комисия
за борба срещу противообществени прояви, запозна участниците с последствията от извършването на подобни
прояви сред малолетните и непълнолетните, като обясни
до какво може да доведе извършването им.
Беседата продължи д-р Ани Ангелова от РЗИ, която говори
за „ПРЕВЕНЦИЯ НА
НАРКОТИЦИТЕ”. Тя
обясни на каква
училищна
възраст
е
времето
за
първите разговори
за
рисковете
от
употреба
на
наркотици и какво
трябва да помним и
кое е характерното

за тази възраст на детето, а именно желанието да утвърди
себе си като самостоятелна личност. Децата в тази възраст
трудно оценяват сами последствията от своите постъпки.
За тях е по-важно това, което се случва “тук и сега”.
Въпреки това те осъзнават необходимостта от правила
и приемат ограничения. Пубертетът е решаващият
период, в който трябва да отделите особено внимание
на общуването с младежите, за да изградите ценностна
система, изключваща наркотиците, спомена д-р Ангелова.
Ако всички хора узнаят истината за наркотиците, те ще
разберат, че светът без дрога дарява живот и е найхубавото място за живеене!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

КХЕРЕ (У ДОМА)
„Нека бъдем по-добри!“ –
призовават български и ромски младежи

Младежи от различен етнически произход
от пет града се включиха в кампанията „Нека
бъдем по-добри!“ на Център „Амалипе”
Благоевград

Клуб „Младежта е толерантност“ в Благоевград на 4 май
от 17:20 ч. направи щанд на добротата и толерантността,
на който събираха послания и истории за толерантност
и добруване. Кампанията започна от Информациония
център на града до площад „Македония“. Младежите
преминаха през двата централни площада на града
и приканваха случайни минувачи да споделят своите
истории и да оставят послания, заредени с оптимизъм и
мъдрост. Гражданите на града подкрепиха кампанията и
казаха: „Да бъдем по-добри!“

Бургас

Щанд на добротата и толерантността направиха младежи от клуб „Младежта е толерантност“ в Бургас по повод
кампанията
„Нека
бъдем по-толерантни!“. На флипчарт
минувачи записаха
своите послания и
довършваха изречението „Нека бъдем
по-толерантни, защото...“. Инициативата събра интересни и
позитивни послания,
много усмивки и добро настроение.

Велико Търново

„Нека бъдем по-добри и толерантни един към друг“ –
казаха великотърновци по време на кампанията на клуб
„Младежта е толерантност“ във Велико Търново и ЦРО-Велико Търново, която
се проведе на 4 май
2015.
Младежите
събраха послания и
истории за добротата от случайни мунивачи и ги приканиха
към разбирателство
и толерантност. Кампанията стартира от
16:00 ч. в парк „Марно поле”. Младежите с много настроение насърчаваха случайни минувачи да оставят своето
послание за добротата и толерантността. Гражданите и
гостите на града останаха приятно изненадани от чудесната инициатива и с радост подкрепиха кампанията.

Враца

На 5 май 2015 година доброволци от клуб „Младежта
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е толерантност” проведоха кампанията „Нека бъдем
по-добри“ в с. Тишевица. Това се случи по време на
големия празник Гергьовден (Едерлези) в ОУ „Св.
Климент Охридски” в селото. Чрез кампанията младежите
призоваха ученици, учители, родители и всички гости на
празника да оставят своето позитивно послание. С усмивки
доброволците събраха полезни и поучителни послания за
живота и човешките взаимоотношения. Ето някои от тях:
„Нека бъдем по-човечни!“, „Бъдете мили един с друг!“,
„В толерантността и трудолюбието е красотата, която ще
спаси света! “

Шумен

Клуб „Младежта е толерантност“ в Шумен се включи в
мащабната кампания
„Нека бъдем по-добри!“. Доброволците от клуба по толерантност призоваха
своите връстници да
бъдат повече разбиращи, приемащи,
обичащи, даващи и
най-вече – толерантни и добри.

		
сърцата”

УЧИЛИЩЕ
„С пламък за свобода и правда в

На 2 юни 2015г. четири училища, партньори на ЦМЕДТ
„Амалипе“ - СОУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ – гр. Благоевград, СОУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново, ОУ „Христо
Ботев“ – с. Гълъбник и ОУ „Христо Ботев“ – с. Невестино,
проведоха заключителната си среща по проект „Всеки ученик може да бъде отличник“. Домакин на събитието беше
училището в с. Невестино.
Програмата започна с посещение на информационния
център от учители и ученици в с. Невестино, където гостите
научиха повече за историята на китното балканско селце и
богатата му културна история. След това г-н Валери Стоименов - директорът на ОУ „Христо Ботев“ – с. Невестино,
се обърна към присъстващите учители, ученици и гости,
включително и г-н Атанас Кузманов – регионален координатор на ЦМЕДТ „Амалипе“ за Югозападна България, като
ги поздрави с Деня на Ботев и пожела на присъстващите
да носят „пламъка на борците за свобода и правда в сърцата си“.
След това програмата продължи с щафетни игри и футболен турнир, където победител стана отборът на СОУИЧЕ
„Св. Климент Охридски“ – гр. Благоевград. По традиция
спортните състезания завършиха с награждаване на всички отбори, след което учениците се подкрепиха с храни и
напитки, осигурени от домакините. Училищата гости имаха възможността да посетят учебните кабинети в училището, които се оказаха модерно оборудвани и приветливи
(всеки кабинет имаше плазма с компютър или интерактивна дъска).
Накрая всички участници си пожелаха
отново да се срещнат
в следващия образователен проект на
ЦМЕДТ „Амалипе“.
До нови срещи, колеги и ученици!

www.amalipe.com
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НАБЛЮДАТЕЛ
ГРАЖДАНИТЕ СА РЕШЕНИЕТО:
За футболните страсти на стадиона в Гърмен

Горещи седмици за българския футбол! ЦСКА и Локо
загубиха шансовете си да участват в Лига Европа:
не спазват правилата и дължат огромни суми. Ако
правилата бъдат спазени докрай (няма гаранция, че в
България това ще се случи; Европа-та е друго!), двата
отбора догодина ще играят в регионалното първенство
(т. нар. „А-окръжна“).
Вместо да се занимаят с този проблем, футболните
агитки на големите отбори опитват да уговорят
на стадиона в с. Гърмен голяма „контрола“ между
българи и роми. Макар за всички да е ясно, че мачът ще
е не-приятелски и ако се изиграе, България ще последва
примера на ЦСКА и Локо: ще изпадне от Лига Европа и
ще започне да рита (и да бъде ритана) в регионалното
първенство: А-балканска.
Агитките и от двете страни са настръхнали и добре,
че се изсипа кордон полицаи, да раздели трибуните, за
да не стане меле. И слава Богу, че съдия Бъчварова не е
прихванала лудостта на агитките и отказва да свири
начало на този
измислен мач! Само
че в българското
п ъ р в е н с т в о
съдията може да
отложи, но не и
да отмени мача
(нарочно не казвам
„срещата“, защото
на
стадиона
в
Гърмен
„среща“
не се очертава).
Решението не е в
съдията, а в публиката! Тя трябва да разбере, че това
не е истинският мач, а тези футболисти са от един
отбор. И че истинският мач е друг...
Анализ на Деян Колев за причините, водещи до
етнически оцветени конфликти като този в Гърмен, както и
идеи как да избегнем тези конфликти вижте на:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=2256
&lang =1

НАБЛЮДАТЕЛ
		
Комитетът за наблюдение на
ОП НОИР одобри първите операции за
образователна интеграция
На втория ден от своето пролетно заседание (27 май)
Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“ одобри критерии за избор на
три операции: „Образователна интеграция на ученици
от етническите малцинства и търсещи или получили
международна закрила“, „Подкрепа за предучилищното
възпитание и подготовка на деца в неравностойно
положение“ и „Осигуряване на условия и ресурси за
изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските
градини и училищата за осъществяване на включващо
обучение“. Комитетът разгледа концепции за операции
по приоритетна ос 1 (Научни изследвания и технологично
развитие), като по тях все още няма готовност за
окончателно гласуване и те ще бъдат разгледани на
продължава на стр. 8 >>
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Но със сигурност
ясно показва, че
всяко разделение
(особено
в
училище) създава
среда за пожари
и
единствено
здравият разум на
хората може да
ги изгаси. Защото
никой не е спечелил

НАБЛЮДАТЕЛ
Какво се случи в Куманово?
Ромски погледи за актуелна ситуација и
збиднувања во Македонија

Какво се случи в Куманово? Дали ставащото е началото
на междуетнически конфликт в братска Македония?
Засегнати ли са ромите в Куманово и какво те мислят и
чувстват за ставащото?
Обърнахме се с тези въпроси към нашия дългогодишен
партньор и приятел Ашмет Елезовски, председател на
Националния ромски център, ситуиран в Куманово. Подолу публикуваме неговия разказ. Не сме го превеждали:
не само защото
няма нужда, но и
защото не искаме да
изгубим/погубим
нищо от искрените
и
неподправени
думи на Ашмет.
Публикуваме
и
снимките, които той
ни изпрати.
През
ноември
2014 г. Център
„Амалипе” организира визита в Македония на директори
на 20 училища от България с цел обмяна на опит
относно образователната интеграция на ромските деца.
Да покажем на македонските колеги какво постигат
училищата, участващи в програмата „Всеки ученик може
да бъде отличник“ в България, както и да видим какво
можем да „заемем“ от тях. Тогава посетихме и Куманово.
Град с големи и хубави училища, пълни с деца. Стресна ни
разделението на училищата – македонските и албанските
деца не учат в една и съща класна стая, не учат дори в едно
и също училище. Приятно впечатление ни направи обаче,
че ромските деца в Куманово не са отделени в „ромско“
училище, а учат заедно с македонските си връстници. И
в България трябва да е така, но на много места не е, а
сегрегираните училища са язва в образователната ни
система, коментирахме с директорите.
Градът ни направи впечатление с оживения си живот:
улиците бяха пълни с млади хора, вечерните заведения –
също. Млади хора от всички етноси.
„Това същото Куманово ли е?“, питах се, докато четях
написаното от Ашмет, че днес не само ромите, но и всички
граждани на града живеят в страх и паника, а „во вечерни
часови се помалку се осеќа врева на луѓе по улици”. Какви
диви бесове опитват
да запалят пожара
на
омразата
и
разделението сред
хората на Куманово
и Македония, чисто
балкански ли са
тези бесове?
Разказът на нашия
колега и приятел
няма претенцията
да даде отговор
на тези въпроси.

от никой пожар.
Разказът на Ашмет Елезовски вижте на: http://www.
amalipe.com/index.php?nav=news&id=2238&lang=1
продължава от стр. 7 >>

НАБЛЮДАТЕЛ
Комитетът за наблюдение на ОП ...

есенното заседание. Също така бяха направени корекции
в Индикативната работна програма на ОПНОИР, които
дават представа какви нови операции се очакват до края
на 2015 и началото на 2016 г.
Операция „Образователна интеграция на ученици
от етническите малцинства и търсещи или получили
международна закрила“ е продължение на аналогичната
операция от предходния програмен период. Тя ще
финансира широк спектър от дейности за образователна
интеграция на училищно ниво в основна и средна/
гимназиална степен: допълнително обучение по български
език, десегрегация на обособените „ромски“ училища,
повишаване на качеството на образование в селските
училища, въвеждане на интеркултурно образованиие,
подкрепа за ученици в средните училища и т.н. Операцията
е първата грантова схема от новия програмен период: по
нея ще могат да кандидатстват общини, училища и НПО,
като ще се изисква задължително партньорство между
трите вида бенефициенти. Проектите ще са на стойност
между 100 000 лв. и 1 млн. лв., а тяхната продължителност
ще бъде до три учебни години (реална възможност –
две години и един учебен срок, започвайки от втория
срок на 2015/16 година), което ще даде възможност за
изпълнението на по-цялостни общински (и надобщински)
политики за образователна интеграция. Управляващият
орган одобри предложенията на неправителствените
организации, работещи за интеграция на малцинствата,
като увеличи бюджета на операцията до 25 млн. лв. и
въведе два крайни срока за кандидатстване: 30 септември
2015 и 29 февруари 2016 г.
Операция „Подкрепа за предучилищното възпитание
и подготовка на деца в неравностойно положение“ е
аналогична/огледална на „Образователна интеграция...“,
но насочена изцяло към образованието и възпитанието в
детските градини. Тя също ще се реализира като грантова
схема, по която ще кандидатстват детски градини,
организации и общини (със задължителлно партньорство
между трите вида бенефициенти). Проектите ще са на
стойност между 50 000 и 500 000 лв., като ще покриват
типовете дейности от предходната операция.
Повече информация вижте на:
http://www.amalipe.com/index.
php?nav=news&id=2247&lang=1
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