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БРОЙ
В броя:
[Кхере (у дома):
ØСреща на активни ромски
младежи за обсъждане на
проблемите с отпадането на
ромските ученици „Предай
нататък“
ØСреща ма нестни активисти от
общините В.Търново и Павликени
ØСформиране на клубовете в
Балван и Велико Търново
ØРаботна среща с представители
на Европейската комисия
Ø“Насърчаване на теренната
работа” – да мотивираме
развитието отвътре”
ØАНТИСПИН кампания се
проведе на празника на Велико
Търново

ФОКУС

НАБЛЮДАТЕЛ

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА

ТЕОДОРА КРУМОВА Е ЕДНА ОТ ЧЕТИРИТЕ
БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ, НАГРАДЕНИ ОТ
ПОСОЛСТВОТО НА САЩ ЗА ТЕХНИТЕ
ПОСТИЖЕНИЯ В РАБОТАТА
В сряда, 30 март, на специална церемония, която се
проведе в Американския център към Столична
библиотека, посланик Уорлик връчи награди на четири
български жени за техните постижения в работата им за
едно по-светло бъдеще на България. Четирите жени са
Аксиния Генчева, убедена защитничка на правата на
хората с различна сексуална ориентация в България,
Гюлтен Сабри Мустафа, библиотекар в читалище „Иван

.

На 22 март Министерство на образованието, младежта и
науката оповести Концепция за основните принципи и
иновационните моменти в проекта на нов Закон за
предучилищното и училищното образование. Навярно тя
ще бъде анализирана от множество гледни точки. Също
така ще бъде и оценявана по различен начин.
Образованието е една от най-чувствителните теми в
българското общество, а новият закон ще определи
развитието на образованието в България през идващите
Продължава на стр.2

НАБЛЮДАТЕЛ

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА ПРИ
[Фокус:
МИНИСТЪР ДОНЧЕВ
ØКонцепцията за Закон за
училищното образование и
На 31 март се проведе второ заседание на работната група
образователната интеграция на
за подобряване на жилищните условия на ромите. То бе
ромските деца
ръководено от Министъра по управление на средствата от
ЕС Томислав Дончев. В заседанието участваха Зам.[Училище:
ØРаботна среща на базови учители министъра на труда и социалната политика Красимир
„ С внимание към всяко дете”
Попов, Зам.-министъра на регионалното развитие Лиляна
.

ØАктивни извънкласни дейности –
няколко стъпки напред към
качествено образование
ØЕфективно задържане на ромски
ученици, чрез методи, заложени в
проект „Превенция на отпадане на
ромски деца от училище”
Ø„Заедно сме по-силни”

Вазов” в с. Владимировци, Теодора Крумова, програмен
директор на Центъра за интеретнически диалог
„Амалипе” във Велико Търново и Милена Стойчева,
Продължава на стр.6

[Наблюдател:
Ø(Не)одобрените проекти по

НАБЛЮДАТЕЛ

ОПРЧР - факти, проблеми и
въпроси
ØСреща по повод резултатите от
програма „Образователна
интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства”
ØТеодора Крумова е една от
Павлова, представители на ОП „Регионално развитие” и
четирите български жени,
ОП „Развитие на човешките ресурси”, кметове на
наградени от Посолството на САЩ
за техните постижения в работата общини. От страна на неправителствения сектор
участваха Боян Захариев (Институт „Отворено
ØВторо заседание на работна
общество”) и Деян Колев (Център „Амалипе”). Продължава на стр.2
група при Министър Дончев
ØЗасесдание на ОССЕДВ – Враца
ØСреща на Еврочайлд – Брюксел
ØОбучение по застъпничество с
СРЕЩА НА МЕСТНИ АКТИВИСТИ ОТ
американския посланик

ОБЩИНИТЕ В. ТЪРНОВО И ПАВЛИКЕНИ

[Ромско здраве:
ØГодишна среща на партньорите

по Стипендиантска програма
ØЦентър Амалипе проведе
обучение за служители на
Министерство на
здравеопазването по проблемите
на ромската интеграция в
контекста на здравната реформа
ØЦентър Амалипе участва в
дейностите по превенция и
контрол на туберкулоза сред
ромска общност в Област Велико
Търново
ØЦентър Амалипе участва в
отбелязването на Световния ден за
борба срещу туберкулозата в
Област Велико Търново
ØЗдравен Анализ

Активисти от клубовете на Център Амалипе на
общините В. Търново и Павликени участваха в среща за
планиране на дейностите си през 2011 г. Срещата се
проведе на 26 и 27 март край грас Лясковец. Тя бе
модерирана от Любомир Лазаров и Деян Колев.
Общинските координатори на Амалипе за В. Търново

(НЕ)ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР ФАКТИ, ПРОБЛЕМИ И ВЪПРОСИ
На 18 март на страницата на Дирекция "Структурни
фондове" на МОМН бе публикуван списък на одобрените
проекти по програма 4.1.03 "Интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства" на ОПРЧР.
С п и с ъ к ъ т м ож е т е д а н а м е р и т е
на адрес:
http://sf.mon.bg/4.1.03_List%20Contracts.pdf Две неща
силно притесняват при оглед на списъка: 1. Одобрени са
едва 48 от подадените 417 проекта. Одобрените проекти
са на стойност от 7,5 млн. лв. В същото време на
заседание от 10 ноември 2009 г. Комитетът за наблюдение
на ОПРЧР одобри бюджет на схемата от 12 млн. лв. Т.е.
близо 5 млн. лв. няма да бъдат използвани въпреки
големия брой подадени проекти; 2. Сред одобрените няма
нито една ромска организация: въпреки че броят на
кандидатствалите ромски организации е голям.В
качеството си на наблюдател в Комитета за наблюдение на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Продължава на стр.5

РОМСКО ЗДРАВЕ
ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА
СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Център Амалипе проведе обучение за служители на
Министерство на здравеопазването на 31 март в сградата
на ведомството. Темата на обучението беше „Тенденции в
здравната реформа и интеграцията на ромската общност”.
Събитието беше инициирано от Център Амалипе с
подкрепата на Зам.-министъра на здравеопазването
Десислава Димитрова и насочено към служители в
различни дирекции, имащи отношение към
здравеопазването на ромската общност. Сред другите

[Шарена черга:
ØЗаговезни (Зопостит)

Продължава на стр.5
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Център Амалипе
Продължение от стр.1

получат допълнителен финансов ресурс за осъществяването на
дейностите, заложени в посочените две програми.
Разбира се, Концепцията може да бъде и критикувана от гледна точка на
липсващи важни елементи. Така например, един от основните стълбове в
досегашните усилия за образователна интеграция на ромската общност е
десегрегирането на кварталните „цигански” училища и извеждането на
децата от тях в етнически смесени училища. Както ромските
неправителствени организации, работещи в сферата на образованието,
така и самото Министерство на образованието определят десегрегацията
като крайъгълен камък на своите усилия и политики за интеграция:
ромски и български деца трябва да учат в една класна стая вместо да бъдат
обособявани в „ромски” училища. Тази идея е залегнала в Стратегията за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства (подписана от министъра на образованието преди година),
както и в ред други документи. Но Концепцията не съдържа експлицитни
текстове в тази насока, което е слабост. Пропуснати са и други важни
елементи.

ФОКУС

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЗАКОН ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА
поне две десетилетия. Затова е естествено, че множество различни групи
опитват да предложат и отстояват своята визия за българското
образование чрез новия закон, а Концепцията е основното поле за това.
По-долу предлагам анализ на оповестената концепция от гледна точка на
темата за образователната интеграция на ромската общност. С увереност
може да се каже, че Концепцията на новия Закон за училищното
образование дава надеждна основа, върху която могат да се изграждат
политики за образователна интеграция. Тя поставя въпроса за
образователната интеграция, при това го представя в цялото му
многообразие: превенция на дискриминацията в класната стая,
предоставяне на реални условия за равен достъп до качествено
образование и изграждане на приобщаващо, интеркултурно училище,
което запазва и развива многообразието от култури на различните групи
деца в рамките на единна национална образователна среда. Всичко това е
изведено като един от четирите основни стълба на образованието: „Да се
учим да живеем с другите и различните”. Концепцията експлицитно
признава, че „продължават да съществуват поблеми с равнопоставения
достъп до качествено образование и пълноценното включване в
предучилищното и училищното образование на големи групи деца и
ученици: от селските райони, от етническите малцинства...” (с. 7). Също
така признава един от основните проблеми пред образователната
интеграция на ромските деца, който концентрира в себе си множество
други – големия процент на отпаднали ученици и рязкото намаляване на
обхвата на учениците в задължителна училищна възраст. Представяйки
„Визия за детската градина и училището на 21 век” Концепцията изисква
от тях да „приемат и ценят различието” и да „гарантират равно качество
на услугите за всички деца и ученици” (с. 11). В допълнение е посочено,
че в новата образователна институция детето придобива „чувство на
принадлежност и общностен интегритет” (с. 12). В съответствие с това са
поставени част от задачите пред новия закон за училищното образование
(напр. задачи 5, 11, 14 и др.). Текстове, съответстващи на посоченото са
включени при определяне на мисията на детската градина и училището
(напр. да допринасят за „уважението към различието, активното
гражданско участие и междукултирния диалог...” – с. 15), както и в
основната цел на предучилищното и училищното образование. Сред
общите принципи в системата на предучилищното и училищното
образование са включени защитата от дискриминация (основана на раса,
народност, етническа принадлежност и др.), равния достъп, единство в
многообразието. Така темата за образователната интеграция е
представена в богатството й от аспекти – правозащитен, кохезионен,
интеркултурен. Цитираните текстове не бива да се разглеждат като
абстрактен хуманизъм и не бива да остават на това абстрактно ниво. Ясно
е, че не принципите и общите положения ще подпомогнат конкретните
усилия на хилядите образователи. Те поставят основа, която следва да
бъде развита в конкретни целенасочени действия за образователна
интеграция на посочените групи в неравностойно положение и за
цялостна промяна, насочена към създаване на приобщаващо училище.
В рамките на оповестената Концепция описаните по-горе принципи се
опредметяват в две важни положения. Първото е въвеждането на
специфичен държавен образователен стандарт „гражданско и
интеркултурно образование”. Въвеждането на този стандарт дава шанс
темата за образователната интеграция да бъде издигната на възможно
най-високо ниво: държавата ще формулира своите конкретни цели в тази
насока и цялата училищна система ще трябва да допринася за тяхното
постигане (респективно – ще бъде оценявана доколко ги постига). По този
начин ще се избегнат „волните изпълнения” по темата, както и
нежеланието на част от учителите / директорите да работят целенасочено
за образователна интеграция.
Държавните образователни стандарти ще бъдат разработени в детайли
през идните седмици, като те ще опредметят обществената поръчка в
съответната сфера. Всеки добър педагог знае, че правилното поставяне на
цели е първата и най-важна стъпка към постигането им. Изготвянето на
Стандарта за гражданско и интеркултурно образование ще бъде от
ключово значение за по-нататъшното развитие на образователната
интегррация и в това отношение ще бъде важно включването на добри
експерти с опит на терен в групата, която ще подготви стандарта.
Второ важно положение, в което се опредметяват принципите от първата
част на концепцията е изискването всяко училище да изготви своя
програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвимите
групи, както и програма за превенция на отпадането от училище (с. 33). От
една страна това е предпоставка за значително по-сериозен ангажимент
към образователната интеграция – във всяко едно училище. От друга
страна е възможност при налична политическа воля училищата да
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АНТИСПИН КАМПАНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ
НА ПРАЗНИКА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Празникът на Велико Търново 22 март - начало на пролетта, която
винаги се свързва с пробуждане за нов живот и неслучайно е наричана
сезон на любовта, носи много емоции и очаквания у младежите. Хиляди са
хората, които участват в ежегодния стрийт парад, минаващ през целия град,
който е повод и за много нови запознанства. Ние също свързваме началото
на пролетта с любовните емоции и наред с тях напомняме на младежите за
отговорното им поведение
към тяхното сексуално
здраве. По този повод
хиляди презервативи и
здравнообразователни
материали бяха раздадени от
доброволци на Клуб К7 към
Център Амалипе по време
на срийт парада в рамките на
Програмата за превенция и
контрол на ХИВ/СПИН на
Министерство на
здравеопазването,
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария. Ентусиазираните доброволци поднасяха с усмивка презерватив и
малка образователна книжка на забавляващите се младежи, които
танцуваха край преминаващия камион - платформа, а парадът по традиция
завърши с грандиозно хаус парти за пълнолетните.
.

Продължение от стр.1

НАБЛЮДАТЕЛ

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА
ПРИ МИНИСТЪР ДОНЧЕВ
На заседанието бе решено обявяването на процедура за заявяване на
интерес от страна на общините, след което ще бъдат поканени да развият
подробни проекти от 2 до 4 общини. Бяха дискутирани критериите, които
е необходимо да покриват тези общини, като бе поставен срок от 2
седмици за уточняване на критериите. В рамките на интервенцията ще
бъдат финансирани не само дейности за строителство на жилища, но и за
повишаване на квалификацията и заетост на настанените, както и за
подобряване на качеството на образование. Групата възложи на зам.министър Попов и Деян Колев до седмица да посочат по какъв начин тези
дейности могат да бъдат финансирани от ОП „Развитие на човешките
ресурси”. Очаква се интервенцията да бъде обявена през май 2011 г.
ЗАСЕСДАНИЕ НА ОССЕДВ – ВРАЦА
На 24 март се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по
етническите и демографските въпроси – Враца. В него участваха
началника на Регионалния инспекторат по образованието, Регионалната
здравна инсптекция, Регионална дирекция за социално подпомагане,
кметове и зам.-кметове от общините в областта. Деян Колев, председател
на Център „Амалипе” запозна участниците с възможностите за
подобряване на жилищните условия на ромите. Той представи
дискутираната в работна група към министъра на еврофондовете Т.
Дончев предстояща операция, насочена към ромските квартали и призова
кметовете да изпратят заявление за интерес. Колев подчерта, че
операцията ще бъде финансирана от ОП „Регионално развитие”, което
означва, че по нея не могат да кандидатстват селски общини, но ще
отстоява на всички, заявили интерес да бъде оказана техническа помощ за
подготовка на документация, така че да могат да имат готови проекти в
началото на следващия програмен период.

.
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СРЕЩА НА АКТИВНИ РОМСКИ МЛАДЕЖИ
ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С
ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ
„ПРЕДАЙ НАТАТЪК”
На 26 и 27 Март сред вече цъфналата природа и чистия въздух
във ваканционното селище „Манастира”, Лясковец се проведе първата
среща с ромски младежи от областите Велико Търново, Добрич и Бургас,
подкрепяни по Спишния фонд за роми, обучаващи се в средни училища
на Център Амалипе. Фондът, както и срещата са част от тригодишния
проект „Намаляване отпадането на ромски деца от училище”,
финансиран от Фондация „Америка за България”.Повод за срещата бе
включването на младежите в училищния живот и ангажирането им с
дейности по превенция на отпадането на ромски деца от училище и
насърчаване на техните връстници да продължат в гимназиален етап на
образование. Освен младежите, подкрепяни от Спешния фонд в срещата
участвахаи техни родители.
Модератори на събитието бяха
Теодора Крумова и Таня Ванова.
Още по време на първата сесия
„Кои сме ние и за какво се
борим?” стана ясно, че младежите
също така желаят да участват в
активния училищен живот,
желаят да бъдат изслушвани,
искат с тях да се държим като с
възрастни и да им възлагаме
повече задачи. „По този начин ние
се чувстваме горди, искаме да помагаме на по-малките от нас, да
споделим нашия опит и да ги насърчаваме да продължават образованието,
да се опитаме да ги накараме и те да се чувстват горди и мотивирани от
това, което правят”, сподели ученикът Сашо Стойков от с. Росен. „Имате
възможност да сбъденте целите и мечтите си”, беше отговорът на Теодора
Крумова, след което обясни за метода „Връстници помагат на връстници”
или „Ученици наставници”, който ще прилагат пилотните училища,
включени в проекта. Бяха представени и предстоящите кампании за
мотивиране на завършващите осмокласници да продължат в средни
училища, както и предстоящите дискусии с ученици и родители по
въпросите на ранните бракове. Тези дейности ще бъдат организирани във
всяко пилотно училище, като младежите с охота се съгласиха да се
включат в тях. На втория ден, чрез много интерактивни игри породили
у с м и в к и , уд о в о л с т в и е и
удовлетворение бяха
представени проблемите, с които
се сблъскват училищата при
задържането на ромските деца.
„Какво можем ние да направим?”
бе основния дискутиран въпрос.
Младежите даваха идеи,
разиграваха проблемни
ситуации, влизаха в роли... На
въпроса „Как можем да помогнем
на повече деца да ходят на
училище?” ученичката Ани
Енчева от с.Равна Гора, отговори: „Ще помогнем на нашите връстници
като им покажем нашия пример. Поне веднъж седмично ще им посветим
по два часа, за да ги изслушаме, да ги убедим, че и те могат да постигнат
това, което ние сме постигнали!” „Проявете творчество, усвоявайте
знания и придобивайте умения и нагласи в полза на себе си, на другите и
на ромската общност! Успех!”, бяха заключителните думи на Теодора
Крумова при раздялата ни. Надяваме се - не за дълго!

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ УЧАСТВА В ДЕЙНОСТИТЕ
ПО ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА
ТУБЕРКУЛОЗА СРЕД РОМСКА ОБЩНОСТ В
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

.

НАБЛЮДАТЕЛ
ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО С АМЕРИКАНСКИЯ
ПОСЛАНИК
На 27.02 – 02.03.2011г. Мария Иванова, представител на Център
„Амалипе” взе участие в обучение под надслов „Ромски лидери за
регионално сътрудничество”, с водеща тема „Застъпничество”.
Обучението е част от регионалния проект „Защита, превенция и
популяризиране правата на ромите”. Проекта е двугодишен и се
финансира от ABA ROLI и обхващаща държавите България, Македония,
Сърбия и Румъния. Приветствие към участниците в обучението отправи
Н.П Джеймс Уорлик, посланик на САЩ в България. Ромите също са
граждани на България, те имат своите права и заслужават защитата, която
Вие и организациите Ви могат да им предоставят, заяви посланикът на
САЩ пред ромските младежи. Той посочи, че е дълбоко ангажиран с
въпросите, свързани с ромската общност в България.
.

.

От края на миналата 2010 година Център Амалипе извършва дейностите
по Компонент 5: „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за
превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност” като част от
Програма “Укрепване на Националната програма за превенция и контрол
на туберкулозата в България" на Министерство на здравеопазването,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, малария и
туберкулоза. Сред основните дейности, в които се състои работата са
кампанийни и информационни беседи с жителите на населени места в
Областта, в които съществуват огнища на туберкулоза. Тази си дейност
Център Амалипе извършва съвместно със Специализираната болница за
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Треймън”
ЕООД (СБАЛПФЗ) във Велико Търново и Регионалната здравна
инспекция (РЗИ). Основната дейност по достигане на най-уязвимите –
социално изключените в малките населени места се извършва от
сътрудници на терен, които са специално обучени за целта. Те са
представители на общността, познават езика, културата, религията и
нагласите на отделните местни общностти, което е важно предимство в
работата им. Установяването на рисковете от туберкулоза у едно лице се
извършва на база анкета, която теренният сътрудник попълва заедно с
клиента. Според отговорите в специално подготвената от Министерство
на здравеопазването анкета може да се определи дали лицето е рисково и
дали се нуждае от допълнителни преглед и изследвания. Когато такъв
случай бъде засечен болният бива насочен и дори лично придружен до
специализираното лечебно заведение във Велико Търново, където екип от
лекари и медицински сестри правят обстоен преглед и изследвания. Ако
те са положителни за туберкулоза, на болният се изписва лечение.
Основното, което трябва да знаят застрашените или тези, които имат
съмнения, че прегледите и изследванията се покриват от държавния
бъджет и със средства от Глобалния фонд. Това важи и за онези граждани,
които нямат здравни осигуровки. Голяма част от анкетираните
първоначално се отнасят резервирано към идеята за безплатни
изследвания и фактът, че теренни сътрудници им предлагат рентгенова
снимка и медицински преглед без заплащане. В някои от случаите, когато
анкетираният научи, че е препоръчително да се подложи на изследване и,
че може да съществува реален риск за здравето му, той реагира с
негативизъм и страх да се изправи пред проблема. Това обаче се оказва
най-опасно за тяхното здраве и за здравето на близките им, защото
туберкулозата е заразно заболяване, което се предава по въздушно-капков
път и е силно устойчиво. Дори в случаи, когато анкетиран се съгласи да се
подложи на изследване понякога в последствие той променя решението
си и дали под влияние на близки или поради страх, не посещава
специализираното лечебно заведение. Сред най-тежките случаи, които
биват откривани в ежедневната работа са такива на хора, боледуващи от
туберкулоза, които дълго време пренебрегват симптомите и
междувременно отделят туберкулозни бактерии и заразяват цялото си
семейство в това число и децата, които са още по-уязвими. Леко
повишената температура (около 37 градуса), постоянна кашлица,
продължаваща повече от 3 седмици, отделяне на храчки (и такива с кръв)
или значителна загуба на тегло са сред най-характерните симптоми, които
човек трябва да наблюдава и трябва да бъдат повод за безпокойство.

НАБЛЮДАТЕЛ
СРЕЩА НА ЕВРОЧАЙЛД – БРЮКСЕЛ
На 24 и 25 март 2011 г. в Брюксел се проведе работна среща на Съвета за
подкрепа на проект "Говори!", който е 2-годишен проект, ръководен от
Еврочайлд - Белгия за правата на децата, финансиран от Европейската
комисия по Програма „Основни човешки права и гражданско участие”.
Говори! е проект, който цели да даде отговор за възгледите на децата
относно техните права, защитата на тези права, както и становищата на
децата относно необходимите национални и европейски политически
действия. Децата са особено уязвими поради тяхното социално
положение и характеристики, тъй като техните права са най-често
нарушавани и най-малко се прави опит те да бъдат изслушани.
На срещата присъстваха представители на Център "Амалипе"-България,
както и представители на различни НПО от Гърция, Унгария, Ирландия,
Холандия, Полша, Швеция и Англия. Бяха разгледани основните
дейности по проекта, какви деца ще бъдат избрани във фокус-групите,
методологическата рамка за подбора, плана за работа по проекта. От
българска страна, Център "Амалипе" ще организира две фокус групи с
деца от ромски произход на възраст между 12-15 години. „За да работим
добре с децата трябва да си помагаме и да обменяме постоянно
информация” – това беше един от основните изводи от срещата.

Център Амалипе
РОМСКО ЗДРАВЕ
ЗДРАВЕН АНАЛИЗ
Министерството на здравеопазването издаде нови
инструкции за организацията на спешната помощ в страната.
Целта е да се подобри лечението на пациентите. С новите правила линейките трябва
да превозят пациентите до най-близкото лечебно заведение, в което може да им се
окаже нужната медицинска помощ без значение на територията на коя област се
намира то. Досега пациентите се превозваха до най-близката болница на
територията на съответната област, която обаче невинаги е най-близкото лечебно
заведение, в което могат да получат нужната помощ. С промените се прекратява и
практиката да се прехвърлят пациенти от една линейка в друга, когато се превозват
на далечни разстояния. Във филиалите, където има един медицински екип, веднага
ще се осигурява резервен от съседните центрове. При пристигането на линейката
лекарите ще са длъжни да искат и информираното съгласие на пациента или негов
законен представител. В случай че лечебното заведение, в което е откаран
пациентът, не може да му окаже нужната помощ поради липсата на квалифициран
персонал или апаратура, веднага трябва да се направи първична реанимация на
болния и междувременно да се осъществи връзка с националния консултант по
съответната медицинска дисциплина. Ако някое лечебно заведение откаже да
приеме спешен пациент, ще трябва да даде писмени обяснения за причините. По
закон нито едно лечебно заведение няма право да отказва оказването на спешна
помощ.
Въвеждането на новите правила ще се инспектира от регионалните здравни
инспекции. Ако те не се прилагат, контролните органи ще налагат и съответните
санкции.
коментар: За да се оптимизира работата на Спешната помощ у нас, системата
трябва да се разтовари от несвойствените задължения. Около 25% от повикванията в
Спешна помощ сега не са свързани със свойствените й функции. През миналата
година са изпълнени близо 832 000 повиквания, от тях спешните са били 76%. Друг
сериозен проблем, който трябва да се реши, е кадровата обезпеченост. В момента в
Спешна помощ работят 6887 души, от които медицинските специалисти са 3759.
България на челно място по детска смъртност
България заема челно място в Европейската класация по детска смъртност-според
данни на Българската педиатрична асоциация., и у нас има най-много самоубийства
при деца, в сравнение с другите държави в Европа Според тях държавата ни заема
едно от челните места в класацията за недоносени и мъртвородени деца и , че
причината за това се корени в некачественото здравеопазване и проявяваната
небрежност от страна на родители. Има случаи, в които не става въпрос за пари, а за
липса на добра организация и че държавата трябва да се замисли за квалификацията
на лекарите при наличието на толкова професионални грешки. Педиатрите у нас
значително намаляват. Ако през 2001г. е имало 3000 педиатри, то сега те са едва
1400.
Джипитата в труднодостъпните общини ще дежурят
при по-леки условия
Джипитата в 177 труднодостъпни и малки региони ще имат възможност да дежурят
срещу допълнителното заплащане от НЗОК при по-леки условия. Това предвиждат
промени в Наредба 40 на МЗ, които министърът на здравеопазването д-р Стефан
Константинов обяви при откриването на реновираната очна клиника в МБАЛ Ловеч.
Те се правят, за да се осигури достъп до медицинска помощ на хората в по-малките и
отдалечени райони на страната. Допълнителното заплащане от 11 стотинки на
пациент за осигуряването на непрекъснат достъп до медицински грижи беше
въведен от МЗ в началото на тази година. По последни данни 61% от джипитата,
които са сключили договор с НЗОК осигуряват дежурствата за пациентите си. Те
обаче се намират предимно в по-големите населени места. По-малко е покритието с
дежурни кабинети в по-малките общини. Там на места често има само по един лекар
и няма как той да се групира с други колеги. Затова промените на МЗ ще улеснят
условията за дежурства в 177 труднодостъпни общини. За да лекуват след работно
време и поне по 6 часа в почивните дни, джипитата от тези региони ще имат
възможност да получават по 11 стотинки на пациент от НЗОК без да регистрират
групови практики. Те ще имат право на допълнителното финансиране и ако си
направят график на дежурства с техни колеги от други индивидуални практики. В
тези случаи лекарите ще трябва да представят месечен график в РЗОК до 20 число на
предходния месец. С промените се запазват възможностите за дежурене по
телефона за тези отдалечени места, както и за сключване на договор с друго лечебно
заведение. То обаче не трябва да се намира на повече от 20 км. от практиката на
общопрактикуващия лекар.
Българските роми най-болни в цяла Европа
Според данните от Института за изследване на населението и човека за периода
2008/2009 година българските роми са най-болни в Европа. От наблюдаваните 16
типа заболявания те имат най-лоши показатели по 8 от тях. Най-често страдат от
високо кръвно, диабет, астма, хроничен бронхит. Оказва се, че 12 % от тях са
инвалиди, а 40 на сто в момента на изследването са били нетрудоспособни. И един
много тревожен факт - делът на претърпелите злополука или травма деца се е
увеличил до близо 22%, като по този показател също сме първенци, но в негативен
план. България отделя най-малко пари на глава от населението за здравеопазване в
цяла Европа, твърдят експертите. Международното сравнително проучване, в което
са включени няколко страни, сред които Гърция, Румъния, Португалия, показва, че у
нас здравно неосигурените роми са най-много. „Ние сме много зле. В Гърция са
осигурени повече и в Румъния са осигурени повече.Не сме на дъното по този
показател, но нещата не са добри”, коментира доц. Илона Томова.

стр. 4 от 9

Села в Еленския балкан от години без личен лекар
49 свободни лекарски практики има във Великотърновска област, според РЗОК
Велико Търново. Трайна незаетост има в общините Елена, Стражица, Лясковец,
Свищов, Полски Тръмбеш и Велико Търново. Заради липсата на личен лекар
жителите на еленското село Майско, в което преобладаващата част от населението
са роми, се налага да изминават по над 20 км, за да се прегледат. Най-тежко е
положението в отдалечените махали в Еленския балкан, където най-близкият
кабинет се намира на повече от 30 км. 360 лв. плаща здравната каса на джипитата,
които работят в т.нар. "неблагоприятни практики", но въпреки това има населени
места, за които няма кандидати, коментираха от здравната каса. Разходите за
лекарства на един жител от областта, плащани през здравната каса, са 58 лв. за 2010
година. Средствата са нараснали три пъти за последните десет години. Изплатените
пари за един пациент, преминал през болнично заведение, са 628 лв., информираха
още от РЗОК. От там отчетоха 20 % увеличение на разходите за лекарства и
медицински консумативи. През 2010 година личен лекар са 27 хиляди души помалкo в сравнение с 2001 г. 54 252 405 лв. е бюджетът на РЗОК Велико Търново за
2011 година. Парите са утвърдени от НЗОК и са разчетени за период от 10 месеца.
Средствата тази година са намалени с повече от 7 млн. лв. спрямо 2010 година,
когато касата е разполагала с над 61 млн Най-много средства тази година са
предвидени за болнична медицинска помощ - близо 24 млн. лв. За лекарства за
домашно лечение и медицински изделия са заделени 13 млн. лв. Подписан е договор
между Районната здравно- осигурителна каса и Болницата по кардиология във
Велико Търново.
Арестанти остават без здравна помощ
Пропуск в Закона за здравното осигуряване е оставил без спешна медицинска
помощ арестантите без здравни осигуровки. Това стана ясно по време на
представянето на междинния доклад по проект „Гражданско наблюдение в
полицията” на институт „Отворено общество”. В Закона за здравното осигуряване е
трябвало да бъде записано, че медицинските грижи за задържаните без здравни
вноски трябва да бъдат покривани от здравната каза. Това обаче не е било
променено. Поради това в момента, ако някой от арестантите изпадне в тежко
състояние, РПУ-тата разчитат на добрата воля на лечебните заведения, за да им
окажат помощ.
Българите се лишават от лекарства и образование
В условия на икономическа криза българинът пести от жизненоважни неща, като
например свиването на разходи за здраве и за допълнително образование. Данните
са изнесени в доклад на Световната банка, посветен на състоянието на
домакинствата и отговорността на държавата заради световната криза в региона на
Източна Европа и Централна Азия. Докладът е публикуван в края на февруари, а
данните за България са взети от мащабно проучване на доходите, трудовата заетост
и потреблението в страната, направено съвместно с Институт "Отворено общество".
България е една от източноевропейските страни, в които е отчетен най-висок брой
на хора с намалели доходи вследствие на кризата, прави извод банката. Според нея
страната ни, "която на пръв поглед няма особено висока безработица, страда от
масивно обедняване, дължащо се на силно намалелите доходи". Броят на тези, чиито
доходи са намалели рязко, въпреки че са продължили да работят, е 6 пъти по-голям
от броя на останалите без работа. Според проучването на банката заради кризата
през 2010 г. 5.1% от заетите са изгубили работата си. 15.4% са с намалени доходи при
същата заетост, 15% са с намалени доходи при свит работен ден. Световната банка
дава и примери за последици от обедняването. Според доклада, цитиран от радио
"Дойче Веле", при 20% сто от българските домакинства, засегнати от кризата, има
спад при лекарските посещения, дори когато има нужда от лекарска помощ. В
доклада си Световната банка отбелязва също, че по-бедните в България са били
принудени да прибегнат до "рискови стратегии" за оцеляване: отказ от превантивни
медицински грижи, отказ от предписани лекарства, отказ от посещение на лекар
дори при болест. 36 процента от по-бедното население на България не са купували
предписаните им лекарства. От по-заможните домакинства 7% са останали без
лекарства. При по-заможните българи се забелязва и тенденцията за по-лесно
намиране на допълнителна работа, докато по-бедните и представителите на
малцинствата са на другия полюс. От банката отчитат още един негативен ефект от
кризата – безпаричието свива разходите на домакинствата за образование. Все помалко деца ходят на частни уроци по чужди езици или информатика. Някои
родители дори не могат да си позволят да осигурят на децата си всички
задължителни учебни помагала. У нас през 2010 г. са извадени 9 хил. зъба на деца до
18-години. Това съобщи Българския зъболекарски съюз . Лоша лична хигиена,
нездравословно хранене, ненавременно лекуване на зъбите са в основата на
стряскащата статистика у нас. Децата до 18 години имат право на безплатен преглед
и 4 дейности – поставяне на пломби, лечение на кариеси, екстракция на зъб.
Закриват фонда за трансплантации в чужбина
Фондът за трансплантации в чужбина ще бъде закрит.Функциите му ще се поемат от
други структури в здравеопазването и българи ще могат да правят трансплантации в
чужбина. Имаме два фонда, които са за лечение на деца и за лечение на възрастни. В
първата структура ще се насочат всички пациенти, които са под 18 години, а във
втората – останалите хора. Промените обаче няма да станат веднага. Пациентски
организации съобщиха, че администрацията на фонда миналата година е върнала
неусвоени 4,7 млн. лв. от общо 5 млн. лв., отпуснати от правителството за
присаждане на органи в България и чужбина.
Инфоцентър за лекарствата онлайн
Информационен център за лекарствата тръгна на сайта на Националната
пациентска организация www.npo.bg. Някои медикаменти вече се осигуряват не от
министерството, а от здравната каса и има нови процедури за получаването им.
Информацията е за реда по отпускането им, описание на нужните документи, къде и
как се подават те.

Център Амалипе
НАБЛЮДАТЕЛ
СРЕЩА ПО ПОВОД РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОГРАМА
„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА”
На 28 март в сградата на Министерски съвет се проведе среща на
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” (ОПРЧР), Междинно звено МОМН и ромски организации,
участващи в дейността на Комитета за наблюдение на ОПРЧР. Тема на
срещата бяха обявените резултати от конкурса за проекти „Образователна
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства” и начините за
изход от създадената скандална ситуация. Срещата бе организирана от
Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев по
искане на наблюдателя на ромските организации в Комитета за
наблюдение на ОПРЧР Деян Колев. Освен министър Дончев, от страна на
институциите в срещата участваха зам.-министър Красимир Попов
(МТСП), зам.-министър Петя Евтимова (МОМН), директор на Дирекция
„Структурни фондове” в МОМН, експерти. Присъстваха над 14
представители на НПО, участващи в групата на организациите, работещи
за интеграция на ромите към Комитета за наблюдение на ОП РЧР
(Разнообразни и равни, Шам, С.Е.Г.А, Рома- Лом, Амалипе и др.).
Присъстващите представители на неправителствени организации
определиха резултатите от конкурса и създалата се ситуация като
скандални. Одобрени са едва 48 от подадените 417 проекта, като
одобрените проекти са на стойност от 7,5 млн. лв. въпреки че бюджета на
Продължение от стр.1

(НЕ)ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОПРЧР - ФАКТИ,
ПРОБЛЕМИ И ВЪПРОСИ
(ОПРЧР) избран от групата на ромските НПО Деян Колев инициира
разговори със зам.-министър Петя Евтимова (Междинно звено МОМН)
и зам.-министър Красимир Попов (Управляващ орган на ОПРЧР) по
тези въпроси. Полученото обяснение бе, че близо 90 % от подадените
проекти са отхвърлени, защото са предвиждали разходи не само за деца
и ученици от етническите малцинства, но и за деца и ученици от
мнозинството. Направеното - от управляващия орган и междинното
звено - тълкувание на Насоките за кандидатстване е, че разходи могат
да се правят само за деца и ученици от малцинствата.

Център Амалипе определя направеното тълкувание като
абсурдно и оценява създадената ситуация като скандална: поради
чиновническа некомпетентност съществува реална опасност една
важна интеграционна схема да бъде превърната в сегрегационна.
Създалата се ситуация също така индикира проблем с дълбочинното
припознаване на интеграционната политика от ключови институции:
схемата „Образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства” бе инициирана от ромските организации
(чрез техния представител в Комитета за наблюдение Деян Колев),
впоследствие по предложение на ромските организации бюджетът и бе
удвоен. Въпреки това липсата на сериозен ангажимент от страна на
Междинното звено и Управляващия орган доведе до забавяне на
обявяването и с една година, до забавяне на оценяването на подадените
проекти с още една година (безпрецедентен факт за ОПРЧР) и в крайна
сметка – до отхвърляне на 90 % от подадените проекти - голямата част
от тях качествени и интеграционни по своя дух - поради чиновническо
безхаберие. Очевидна е необходимостта от устойчив механизъм,
гарантиращ припознаването на темата за интеграцията на
малцинствата като приоритет от ключовите институции.
За да се намери изход от създадената ситуация на 28 март ще
бъде проведена среща между зам.-министър Красимир Попов, зам.министър Петя Евтимова и НПО, участващи в групата на
организациите, работещи за интеграция на ромската общност към
Комитета за наблюдение на ОПРЧР. Срещата се организира от
Министъра на еврофондовете Томислав Дончев по предложение на
ромските организации.
Продължение от стр.1

СРЕЩА НА МЕСТНИ АКТИВИСТИ ОТ
ОБЩИНИТЕ В. ТЪРНОВО И ПАВЛИКЕНИ

Таня Андреева и за Павликени Валентин Василев представиха процеса
на изграждане на местни групи от активисти в селата от двете общини.
Те наблегнаха на необходимостта от включване на представители на
всяка една от ромските групи в съответното село: в повечето от
населените места в двете общини живеят заедно миллет, хорохане-
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рома, дасикане-рома. До този момент в местните групи участват
представители само на доминиращата в селото под-група, което трябва
да бъде поправено. Нужно е да се привлекат и активни българи, защото
ние искаме да се оживим живота в цялото село, подчертаха Таня
Андреева и Валентин Василев. Всяка една от групите във Водолей,
Балван, Дебелец, Батак, Недан и Върбовка планира своите конкретни
дейности през идващите месеци. Те ще бъдат основно с младежи, деца
и жени, като ще включват също така и дейности с цялата общност напр. общностни дискусии по въпросите на ранните бракове,
тържества по повод Гергьовден, 8-ми април и др. празници, както и с
цялото село. Всеки местен клуб ще оборудва свое помещение в
съответното кметство, читалище или училище. и ще привлече нови
членове. В допълнение, местните активисти ще организират
общностен мониторинг на предоставяните здравни услуги. Това ще
стане следвайки метода на т.нар. „социален одит”, въведен в Индия от
Абхижит Дас. Самият проф. Дас ще посети В. Търново в края на април и
ще се срещне с местните активисти по този повод, обясни Любомир
Лазаров.
Продължение от стр.1

РОМСКО ЗДРАВЕ
ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА
СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ В КОНТЕКСТА
НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА

участници бяха представители на ромски НПО,
работещи в сферата на здравеопазването. Основната цел на обучението бе
да запознае служителите със спецификата на работа в ромска общност и
как здравните програми и реформи да бъдат конструирани така, че да
допринасят за здравната интеграция на ромите. Деян Колев, Председател
на Център Амалипе запозна участниците с основни факти за ромите,
техният произход и култура. Г-н Колев говори още за групови специфики
на ромите по отношение на нагласите към здравната система, както и за
достъпа на ромите до здравни услуги Темата породи интереса на
служителите на МЗ като те откриха много интригуващи факти, които не
знаеха и биха им помогнали за по-добро разбиране на случващото се с
общността. Здравната стратегия за лица в неравностойно положение,
принадлежащи към етнически малцинства беше друг акцент в
обучението. Стратегията беше детайлно представена от д-р Маша
Гавраилова от Дирекция „Обществено здраве” на министерството. Друга
тема, представена като положителна практика беше тази на здравните
медиатори, за които говориха Цвета Петкова и Ешреф Рустем. Това, което
се очаква през настоящата година е броят на съществуващите 105
медиатора, работещи към общини, да бъде увеличен с 25 и така общият им
брой ще достигне 130, като новите ще бъдат разпределени в общини,
където няма здравни медиатори. Следваща съществена тема на
обучението беше Програмата за подкрепа на студенти роми, обучаващи се
в медицински специалности, представена от Момчил Баев (Център
Амалипе) и Анелия Илиева, участник в Програмата, чиято същност я
прави уникална с многоспектърния метод на работа. Осигуреното
финансиране, обаче покрива академичната 2011 – 2012, а след това
Програмата се нуждае от институционална подкрепа, за да продължи да
съществува и създава едно ново поколение от здравни специалисти,
работещи в общността. Други успешни практики за здравна интеграция
на ромската общност бяха представени от Д-р Стефан Панайотов,
Фондация “Здравето на ромите” - Сливен и Ганчо Илиев, Сдружение
„Свят без граници” – Стара Загора. Те представиха успешния си опит в
работата по Програмите на Глобалния фонд за превенция и контрол на
HIVи туберкулоза, по които работят и множество други ромски
организации. Срещата завърши с положителната оценка на обучението
от страна на служителите на МЗ, които заявиха желанието си обучението
да бъде продължено в рамките на поне два дни.

ШАРЕНА ЧЕРГА
ЗАГОВЕЗНИ (ЗОПОСТИТ)
Това е един от най-почитаните празници от ромите в
България. Празнува се от ромите християни. Някои ромски
групи (напр. калдарашите) го наричат Зопостит. Денят
преминава в приготовления на празничната трапеза, на която
задължително присъства: пуйка, бяла халва и червено вино. Виното и пуйката
са част от ритуала за искане на прошка. Младите ги подават на по-възрастните
и им целуват ръка. Много е интересно наричането при калдарашите, за
разлика от българите, които казват: „Прощавай” и се отговаря „Простено да ти
е” те наричат: „Ако през годината съм казал нещо лошо за теб или съм те
проклинал, думите ми да полетят към горите зелени”, пожелава се също
здраве, щастие и късмет, но най- интересен е отговорът, опрощавам те
наполовина, а другата половина прощава Господ.
.

Център Амалипе
Продължение от стр.1
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НАБЛЮДАТЕЛ

ТЕОДОРА КРУМОВА Е ЕДНА ОТ ЧЕТИРИТЕ БЪЛГАРСКИ
ЖЕНИ, НАГРАДЕНИ ОТ ПОСОЛСТВОТО НА САЩ
ЗА ТЕХНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В РАБОТАТА
изпълнителен директор на „Джуниър ачийвмънт - България”. Всички
тези жени работят в различни сфери на обществения живот и с различни
хора, но тяхната работа има голямо значение за общностите, в които те
работят. През март 1987 г. Конгресът на САЩ обяви месец март за месец, в
който да се отбелязва ролята и приноса на жените, и го провъзгласи за
„Месец на жените в историята”. Тази година в началото на месец март
Посолството на САЩ прикани обществеността за номинации на жени,
които са демонстрирали лидерски умения в области, свързани с
образованието, науката, човешките права, социалната сфера, изкуството,
равенството на жените и приноса им за развитието на българското
общество като цяло. След като бяха прегледани постъпилите номинации,
беше селектирана група от четири жени, които да бъдат отличени.
Мотивите за тази селекция може да видите по-долу: Аксиния Генчева – за
нейната работа в защита на правата на лесбийките, гейовете,
бисексуалните и транссексуалните в България, за нейната ангажираност с
техните проблеми и за упоритите й и последователни усилия да изгради и
поддържа връзка с широка мрежа от неправителствени организации,
активисти, донори, институции и граждани с цел подпомагане на
социалната интеграция на хората с нетрадиционна сексуална ориентация.
Гюлтен Сабри Мустафа – за нейната работа с деца и младежи,
насърчаване на образованието на младите хора и жените в родното й село.
Самата тя е пример, че винаги има време за самоусъвършенстване и в
момента посещава курсове за повишаване на квалификацията си по
библиотечно дело. Тази награда й се дава като оценка за приноса й към
развитие на местната общност и ролята й на ментор на младите жени в
село Владимировци. Теодора Крумова – за работата й за ромската
интеграция в България, за неуморните й усилия да насърчи
интеграционния процес на ромите, повишаване на образованието им и
подпомагане на социалното им включване. Наградата й се дава като
признание за активната й дейност в Центъра за междуетнически диалог
„Амалипе”, посветена на приобщаването на ромската общност. Милена
Стойчева - за обучението и вдъхновението, което дава на хиляди млади
българи, за това, че ги кара да вярват в себе си и да гледат на себе си като
бъдещи предприемачи, бизнесмени и лидери в тази страна.

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Център Амалипе беше домакин на работна среща с
представители на Европейската комисия: Доминик Бе, Бистра
Вълчанова и Раймонда Висняускине от Главна дирекция “Заетост” на
Европейската комисия. Целта на срещата беше да се обсъди
предстоящото на 23 юни 2011 г. събитие на високо ниво във Велико
Търново "Приносът на средствата от ЕС за интеграция на ромите”.
Поредица от събития ще започнат в София на 21 и 22 юни последвани от
местни срещи за Северна и Южна България съответно във Велико
Търново и Бургас. ЕС и държавите-членки заявяват специална
отговорност за подобряване положението на ромите и включване на
тези процеси като основен градивен елемент в стратегията ''Европа
2020''. Като част от усилията да се насърчи използването на средствата
на ЕС в подкрепа на ромската интеграция, Комисията организира
поредица от събития на високо равнище в България през юни 2011
година. Тези събития имат за цел да повишат информираността за
възможностите, предоставени от фондовете на ЕС, да насърчат тяхното
използване и да подобрят въздействието на финансираните проектите.
Също така, те са част от процес насочен към по- пълноценното
ангажиране на ромите в реализирането на оперативните програми,
финансирани от фондовете на ЕС. Събитието във Велико Търново на 23
юни 2011 г. ще събере на едно място около 150 представители на
европейски, национални и местни обществени институции, както и на
гражданското общество, с общата цел да бъдат използвани фондовете
на ЕС по най-ефективен начин за подобряване на социалноикономическото положение на ромите. Специален акцент ще бъде
поставен върху това как по-добре да бъдат използвани европейските
фондове за подкрепа на проекти за ромска интеграция, за осигуряване
на ефективен достъп до информация за възможностите за
финансиране, за подпомагане на потенциални бенефициенти за
кандидатстване за европейско финансиране, за осигуряване на
адекватна финансова рамка за проектите, финансирани от европейски
фондове и за реализацията на успешни и устойчиви проекти.

СФОРМИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ
В БАЛВАН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО
С огромно въодушевление и желание за работа се
включиха активистите от местните клубове на Център Амалипе в
първите, изцяло планирани и реализирани от самите тях инициативи.
В Балван двадесет и пет младежи и родители за три дни превърнаха едно
разрушено и изоставено помещение в приветливо място, където местната
инициативна група гордо нарича “Нашия клуб”. Младежите отдавна
мечтаеха да имат свое място, където да се събират и да дискутират
.

проблемите си. Жените от селото също не останаха безучастни, найактивните от тях почистваха, боядисваха и осигуриха пердета за клуба, а
мъжете ремонтираха вратите, прозорците, масите и столовете. Всички
много се гордеят с постигнатото и тъй като вече бяха набрали скорост,
откликнаха спонтанно на националния апел “Да почистим България за
един ден” и въоръжени с чували, метли и лопати почистиха и своето село.
Кметът се нагърби със задачата да извози боклука и да постави
контейнери там, където никога не е имало, а има остра необходимост.
С почистване стартираха и дейностите на местните клубове в община
Павликени – в Батак, Върбовка и Стамболово, местните активисти
почистиха населените си места, направиха си много снимки заедно и
отпразнуваха “победата” със сладкиши и кока-кола и с нетърпение
споряха какво могат да направят заедно следващия път. В Батак
например, част от младежите се заеха с ремонтирането на стадиона, за да
се организира традиционния ежегоден футболен мач между женени и
ергени в навечерието на Великден. Младежите сами окосиха терена на
стадиона и очертаха с вар контурите му. Мечтаят си някой ден да имат
истински футболни екипи и мрежи на вратите. Искат да си направят и
младежки клубове и търсят подходящи помещения за това. Жените от
Балван вече правят график кога да посещават клуба младежите и кога ще
бъде възможно поне един ден от седмицата да убедят младежите, че и те
имат нужда да се срещат. Предстои им много работа по Великден, защото
заедно с местните деца и с децата от дома за деца лишени от родителска
грижа ще боядисват яйца и ще има конкурс за най-красиво боядисано

яйце. Във Върбовка местните жени организират с малките момичета
обичая Лазаруване, а момчетата, разбира се, ще организират футболен
мач. Предстоят първите инициативи на местните активисти във Водолей,
Малки чифлик, Дебелец.
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УЧИЛИЩЕ
РАБОТНА СРЕЩА НА БАЗОВИ УЧИТЕЛИ „ С
ВНИМАНИЕ КЪМ ВСЯКО ДЕТЕ”
В дните между 10 и 12 Март в гр. Лясковец, Център
„Амалипе” организира тридневна работна среща с базовите
учители, участващи в проект „Превенция на отпадането на
ромските деца от училище”. Проектът е тригодишна програма, която се
финансира от Фондация „Америка за България” и цели да обхване в края на
третата година над 200 училища на територията на страната. В началото на
срещата Деян Колев представи общото развитие на проекта до момента. Той
акцентира върху това, че през първия срок са отпаднали малко деца (48 от
общо над 10 000), но случаите на отпаднали са концентрирани в 4 училища и
там е необходима специфична интервенция. По време на последвалите фокус
групи „С внимание за всяко дете” разгледахме отделни случаи на застрашени
деца, учителите споделиха методите, с които са предотвратили случаи на
отпадащи деца, обсъдихме трудностите, които са срещнали при работата си
до момента. Обмениха се нови идеи за задържането на децата в училище.
Всеки базов учител представи съвместната си работа с пилотното училище /
училища като постави акцент върху работата по задържането на децата в
училище. Последвалите сесии бяха за разглеждането на конкретни случаи на
отпаднали / застрашени деца в пилотните и базовите училища, методите,
които базовите учители са използвали за решаване на казусите и резултатите
от съвместни дейности на базовите и пилотни училища. С всекси от базовите
учители бе обсъдено как да се реагира на застрашените в момента ученици
(информация за тях събрахме по врлеме на срещата с директорите на
училищата, която организирахме 10 дни по-рано). Именно индивидуалният
подход и идеята, че училището трябва да бъде място за всяко дете са водещите
в този проект. Обсъдихме и методическите насоки, които Център „Амалипе”
разработи съобразно специфичната обстановка във всяко от 35-те училища.
Те бяха представени от нашия експерт проф.Мария Баева, която сподели, че
индивидуалният подход към всеки един случай на застрашен / отпаднал
ученик и вниманието което се обърща към всяко едно дете е най-добрият и
успешен метод за задържане на децата в училище. Още при предходната
среща с директори на училищата изкристализираха няколко основни
дейности, необходими за успешното задържане на ромските деца в училище,
които бяха обсъдени и с базовите учители: създаване на ученически
парламент, родителски клуб / настоятелство, училище за родители,
въвеждане на практиката на учиниците – наставници. Оказа се, че след
проведената среща с директорите, някои от училищата вече са започнали да
прилагат тези неща. „На 8 март успяхме да привлечем 40 % от родителите в
пилотното училище. Децата поздравиха майките си със стихове и им
подариха сувенир, изработен от тях в учебните часове. Използвахме случая и
.

“НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА” –
ДА МОТИВИРАМЕ РАЗВИТИЕТО ОТВЪТРЕ”
На 1 и 2 април 2011 г. в комплекс „Бряста” се проведе
работна среща на Комитета за подкрепа по проект „Насърчаване на
теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската
общност”, финансиран от Европейската комисия по Програма „ДАФНЕ
ІІІ”. На срещата присъстваха представители от различни институции и
неправителствени организации от страната и чужбина. Партньори по
проекта са: ЦМЕДТ „Амалипе”, „Лига Про Европа” от Румъния,
„АРСИС” от Гърция (партньорски организации). В срещата взеха участие
и Национална агенция за ромите – Румъния, член на Парламентарната
комисия по евроинтеграция – Румъния, а от страна на българските
институции участиевзеха експерти от Центъра за образователна
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към
МОМН, Министерство на здравеопазването, Агенцията за социално
подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Национален
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси,
Комисията за защита от дискриминация, Национална мрежа за децата,
общински съветници от Пещера, „Свят без граници” – Ст.Загора,
Фондация „Болни от астма”-гр. Ямбол, Фондация „Бъдеще”-Ракитово,
Сдружение „За нов път”-гр. Враца, Сдружение „Център за работа с деца”гр. Раковски. От българска страна, Център „Амалипе” и представителите
на българските институции обсъдиха важността от съвместната работа на
НПО сектора с държавните структури, както и междуинституционалното
сътрудничество и подкрепа на национално, областно, общинско и местно
ниво. Участниците се обединиха около идеята, че е необходимо
дейностите по този проект да обхванат същите сфери (образование,
социална сфера и здравеопазване), които са основни и за проекта „Да
докоснем недосегаемите”. Обсъдиха се критериите, по които ще се
изберат областите, в които ще се създадат общностните центрове, както и
конкретните ангажименти на членовете на Съвета за подкрепа. На
територията на страната ще бъдат създадени 6 центъра за развитие на
общността, като във всеки център ще работят по двама общностни
модератори. Нашите партньори от Румъния ще създадат един център за
развитие, на базата на работата на досега съществуващи социалноикономически центрове, създадени от Националната агенция за ромите в
Румъния. Досега тези центрове са работили в сферата на осигуряване на
трудовата заетост на хора от ромската общност, като са липсвали
дейности по превенция на отпадане от училище на децата, превенция на
ранните и насилствени бракове, превенция на домашното насилие. Ето
защо във фокуса на работа на новия център ще се наблегне на дейности с
превантивен характер. От страна на гръцките ни партньори също ще бъде
изграден общностен център, който ще надгражда и допълва досегашната
им работа с ромска общност. Срещата приключи с поемането на
отговорност за конкретните ангажименти на всеки един от участниците,
което е задължително условие за успешно изпълнение на дейностите по
проекта. „Надяваме се, че с този модел ще идентифицираме какви точно
потребности има ромската общност и с какви точно дейности могат да се
удовлетворят. И по-точно услуги, които да развиват общността”, беше
извода на всички участници в срещата.
.

РОМСКО ЗДРАВЕ
СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ
ТУБЕРКУЛОЗАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
На 24 март по традиция отбелязваме Световния ден за борба
срещу туберкулозата, тази година под мотото „Продължаваме
заедно срещу туберкулозата”. Инициатор и ръководител на дейностите в
Област Велико Търново е Специализираната болница за активно лечение на
пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Треймън” ЕООД (СБАЛПФЗ). През
тази година и Център Амалипе е партньор в провеждането на кампанията с
извършване на дейностите по Компонент 5 по програма “Укрепване на
Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в
България", а именно ромската общност като една от целевите групи на
Програмата. Информационни беседи, които провеждат сътрудниците на
терен на Център Амалипе целят да запознаят най-уязвимите с рисковете на
заболяването, защо е важно лечението и да накарат съмнителните да стигнат
до специализираното лечебно заведение. Кампанийната дейност беше
подсилена с разпространение на печатни информационни материали, които
дават основна информация за симптомите. Така екипът ни пътува до села и
градове на територията на цялата област.По повод Сетовния ден за борба с
туберкулозата СБАЛПФЗ традиционно обявява седмица на отворените
врати, когато всеки може да посети болницата, да бъде консултиран и
изследван. По време на кампанията Д-р Драганчев, управител на СБАЛПФЗ
„Д-р Треймън” сподели, че през 2010 год. са открити 74 случая на
туберкулоза. От тях 43 са мъже, 31 – жени, а 14 от всички случаи са деца до 18
години. Това обае са само регистрираните болни, тъй като има много случаи,
в които хората не знаят, че са заразени.
.

презентирахме темата за ранните бракове, с надеждата да сме повлияли поне
на едно семейство. Някои осъждат тези действия, но има и такива, които
държат на традицията. Но най-големият ни успех бе сформирането на
родителски клуб изцяло по желание на родителите. Опитахме се да бъдем
максимално конкретни по отношение на техните ангажименти и
отговорности и се надяваме на значителен успех в бъдещите ни общи
дейности. Благодарим ви за ценните съвети, които получаваме на тези
работна срещи” - сподели с нас базовия учител на пилотното училище ОУ
„В.Левски” с. Видраре. Започва и работата по организирането на родителски
лектории, на които ще се обсъждат наболели теми и проблеми в училището
на техните деца, както и обществено ангажиране на младежи и ученици,
които са показали добри резултати в училище като ученици - наставници.
Този модел нарекохме «Връстници помагат на връстници», тяхните дейности
ще бъдат свързани с изпълняване на съвместен план за работа със
застрашения ученик и решаването на проблеми, свързани с отпадането от
училище на тените връстници. Всички подходи и методи, които се
разработиха в последните своеобразни „работилници за идеи”започват
успешно да се прилагат и превръщат в добри практики по задържане на
децата. За нас е от изключителна важност фактът, че
колегите усещат себе си като един екип. Вече
доказваме на практика, че наистина „Заедно можем” бе последното изречение на Деян Колев!

Център Амалипе
УЧИЛИЩЕ
ОБРАЗОВАНИЕТО Е ВРАТАТА КЪМ
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
От януари 2010 г. Център Амалипе реализира програма
„Намаляване отпадането на ромски деца от училище”,
подкрепена финансово от Фондация „Америка за България”. В
центъра на инициативата стои – не само на думи – ученикът: нашият
стремеж е да задържим в училище всяко дете, да водим битка за всеки
застрашен от отпадане, както и да помогнем за по-добрата училищна
реализация на всяко дете (по-малко отсъствия, по-висок успех, покачествено образование, продължаване в по-висока образователна
степен). Водещи в програмата са включените училища: по разнообразни
начини формираме у тях капацитет да работят успешно с децата, техните
родители и местните общности и така да сведат отпадането от училище до
минимум.
Неделима част от нашия подход е парадигмата на интеркултурализма:
балансът между запазване на етническото самосъзнание и съхраняването
на етнокултурното разнообразие от една страна и формирането на
съзнание за принадлежност към единната българска нация;
превръщането на взаимното опознаване на различните традиции и
етнокултури в основа за осигуряването на модерно и качествено
образование.
Нашите принципи, на които се основава и нашия подход са:
Всеки ученик може да бъде отличник: няма „некадърен” ученик, всеки
един е добър в нещо и задачата на педагога е да намери в какво е добър
ученика;
Поставяне на високи очаквания:за да постигнат учениците по-добри
резултати и да се развиват е нужно пред тях постоянно да се поставят все
по-високи очаквания;
Училището може да бъде привлекателно за всяко дете: за това е
необходимо децата, техните родители и местната общност, от която са
част, да припознават училището като „своя” институция;
Училището може да бъде добре функционираща система: добре
организираното училище е най-сигурната гаранция за привличането,
задържането и успеха на учениците.
Организирането на разнообразни класни, извънкласни и извънучилищни
дейности е възможност учениците да развиват своите способности като
се забавляват. Възвеждането на разнообразни форми на участие на
родителите и представители на местната общност в учебния процес,
както и форми за самоорганизиране и активизиране на учениците е
средство за ангажиране на училището с живота на местните общности и в
крайна сметка е гаранция за повишаване на качеството на образование.
Училищата са водещи в избора и организирането на дейности за
задържане на своите ученици. В рамките на програмата ние ги
подпомагаме в изготвянето и реализирането на свои Училищни програми
за превенция на отпадането. В рамките на тези програми ние подпомагаме
включените 34 училища през първата година от проекта да осъществят
няколко типа дейности:
Въвеждане на СИП „Фолкрлор на етносите – ромски фолклор” и други
форми на интеркултурно образование: от началото на годината това се
случва във всяко от участващите в програмата училища и води до
неочакван дори за нас успех. Така например в училището в с. Видраре
неизвинените отсъствия са намалели наполовина в сравнение с
предходната година;
Учредяване на активно училищно настоятелство (включването и на
родители от ромски произход в него): До момента такива са учредени в
ОУ „Васил Левски” с.Караджово, СОУ „Св.Паисий Хилендарски”
гр.Върбица, НУ „Христо Смирненски гр.Бяла Слатина, ОУ „Св, Климент
Охридски” с.Тишевица, ОУ „Г.С. Раковски” с.Болярци, ОУ „Христо
Ботев” с.Баница, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Враца, ОУ „Христо
Ботев” с.Росен;
Създаването на родителски клуб, който да реализира регулярни срещи,
свързани с аспекти от училищния живот на децата, както и да работи по
случаи на деца, застрашени от отпадане. Родителски клубове са
създанени в: СОУ „Христо Ботев” с.Галиче, ОУ „Георги Бенковски”
с.Беломорци, ОУ „Васил Левски” с.Видраре. Важна цел на всички тях е
повишаването на капацитета и самоорганизацията на родителската
общност;
Създаване на ученически парламент (с деца от смесен етнически състав):
УП е независима самоуправляваща се доброволна организация, като
основните цели на дейността на УП са активизиране на учениците и
включването им в дейности, които те сами инициират и реализират. УП са
създадени в: ОУ „Георги Бенковски” с.Беломорци, ОУ „Г.С. Раковски” с.
Голямо Ново, ОУ „Г.С. Раковски” с.Болярци, ОУ „Христо Ботев” с.Росен,
ОУ „Васил Друмев” с.Орляк, СОУ „Иван Вазов” гр.Вършец,
Прогимназия „Акад. Даки Йорданов” гр.Омуртаг, СОУ „Св. Паисий
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Хилендарски” гр.Върбица, ОУ „Христо Ботев” гр.Дунавци.
Обучение на учителите: всеки месец учители с натрупан опит по
посочените по-горе дейности обучават практически своите колеги как да
ги реализират, провеждат дискусии, обменят успешен и неуспешен опит.
Това води до постепенна промвяна в нагласите и практиките.
Упоритата работа в тези направления вече води до реален резултат – чрез
по-горе изброените дейности броят на отпадналите деца, безпричините
отсъствия и проявяването на незаинтересованост значително са
намалели. Гордост за нас е, че през първия учебен срок процентът на
отпаднали ученици във включените в
програмата училища намаля до 0,5 % (през
предходната година той бе 7 %!). Усилията
ни ще продължат и през втория срок за да
стане промяната във всяко едно училище
още по-видима.

УЧИЛИЩЕ
„ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ”
Международният ден на ромите - Осми април бе
отбелязан и в четирите училища в област Пловдив,
участници в проект „Превенция на отпадането на
ромски деца от училище”, това са: ОУ, с.Богданица, ОУ
„Христо Ботев” с.Брестовица, ОУ „Васил Левски”
с.Караджово и ОУ „Г.С. Раковски” с.Болярци. Училищата
Ф е с т и ва л ъ т п од
мотото:"Заедно сме
по-силни" се
проведе на 8 Април
в читалището на
с . Б о л я р ц и ,
общ.Садово.
Фестивалната
програма бе
разделена на две
ч а с т и - ко н ц е рт и
спортен турнир....
На сценат а на
чит а лището
учениците от
четирите училища показаха своите таланти и умения. Във фоайето на
читалището бе подредена и изложба от изделия, изработени от учениците
на четирите училища. Интересното бе, че всяко училище имаше различен
облик и собствен кът, който представяше идеята на училището, това
направи фестивала още по-интересен. Фестивалът бе открит с народните
танци, танцувани с много любов от учениците от ОУ "Г.С.Раковски"
с.Болярци. След това, учениците от ОУ "Васил Левски" с.Караджово ни
потопиха в магията на ромските танци по света. Учениците от ОУБогданица с.Богданица ни разказаха легендата за преселението на
р ом и т е , тя х н ат а
и с т о р и я
и
съкровените им
житейски тайни.
Първата част
з а в ъ р ш и
с
учениците от ОУ
"Христо Ботев"
с.Брестовица които,
п о ка з а ха с во и т е
п е в ч е с к и и
музикални умения
придружавани от
с в о и т е
инструменти.
Настроението наистина не напускаше залата, защото и без сценарий,
след като засвириха учениците всички останали ученици импулсивно
станаха и се хванаха на хоро. Празничният концерт завърши със
стихотворението и песента за приятелството/Амалипе/, изпята от всички
участници заедно...Втората част на фестивала продължи със спортни
турнири. Отборите на училища след изтеглен жребий премериха своите
сили на футболното игрище в двора на ОУ "Г.С.Раковски". Всички викаха
за всички, защото вече си бяха създали нови приятелства и бе трудно да
подкрепят само своите отбори. Децата пяха, танцуваха и спортуваха
заедно. Всички тръгнаха си с подаръци, грамоти и дипломи, заредени с
добро настроение! Целта на фестивала бе изпълнена - "Заедно наистина
сме по-силни".
Красимира Благоева,Директор на ОУ “Васил Левски”,
С. Караджово, област Пловдив

Център Амалипе
РОМСКО ЗДРАВЕ
ГОДИШНА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ОТ
РОМСКИ ПРОИЗХОД, ОБУЧАВАЩИ СЕ В
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ (RHSP)
Годишна среща на партньорите по Стипендиантска програма за студенти от
ромски произход, обучаващи се в медицински специалности (RHSP), се
проведе в Будапеща на 17-18 март, 2011. Основната цел на това ежегодно
събитие е да прави преглед на постигнатото и да се отправи поглед напред
към предизвикателства и перспективите.
Стипендиантска програма за студенти от ромски произход,
обучаващи се в медицински специалности, управлявана от Ромския
образователен фонд (РОФ) със седалище в Унгария и Институт "Отворено
общество" (ИОО) се разраства през последните няколко години. В началото
беше само Румъния, работеща по програмата, след което България се
присъедини и сега Сърбия и Македония са част от програма, която подкрепя
студенти от ромски произход, които учат в медицински университети и
колежи.
България бе представена от организации, работещи по четирите различни
компонента на Програмата - Институт "Отворено общество" - София
( ком п о н е н т “ Ст и п е н д и я ” ) , Ц е н т ъ р " А м а л и п е " ( ком п о н е н т
„Застъпничество”), Сдружение „Разнообразни и равни” (компонент
„Менторство”) и Про Медия (компонент „Медии”).
Годишната среща помага на всички партньори от Унгария,
Румъния, България, Сърбия и Македония да бъдат на една и съща страница,
да обменят опит и да помогне на новите страни в програмата за разработване
на стратегии за устойчиво развитие на стипендиантска програма.
В една от работните сесии участниците обсъдиха какви са възможностите за
постигане на състояние на устойчивост на програмата, тъй като Фонда за
ромско образование и Институт "Отворено общество” ще подкрепят
уникалната инициатива до академичната 2011 - 2012 година. Всички
представители на страните се съгласиха, че съществуват много малко
възможности за устойчиво развитие - или подкрепа от страна на
националните правителства (министерствата на образованието,
здравеопазването и труда и социалната политика) или кандидатстване за
външни безвъзмездни средства, като например Европейските структурни
фондове (ЕСФ) и швейцарско сътрудничество. По този въпрос страните,
които имат опит в работа с ЕСФ споделиха своята загриженост относно
усложнените бюрократични процедури и забавяния на плащанията, които се
наблюдават в работата по ЕСФ. Във всеки случай, общата идея е да се
намери начин за осигуряване на финансиране за стипендиантската програма
и компонентите й, които са неразделна част от нея, която програма
преизпълва идеята за образование на ново поколение от здравни
специалисти, които ще се застъпват за по-добро здравеопазване в тяхната
общност.
От името на Център "Амалипе" неговият председател Деян Колев
представи възможностите за кандидатстване по ЕСФ и какви ще бъдат
междинните звена за провеждане на програмата. Г-н Колев сподели и
възможностите, които дава Швейцарското сътрудничество, като съобщи за
постиженията на българските партньори по отношение на включването на
държавни институции с цел постигане на устойчивост на Стипендиантска
програма за студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински
специалности. Г-н Колев сподели с международните партньори за
предизвикателства и успехи, които Център "Амалипе" е имал в
организирането и провеждането на летния лагер за обучение по
застъпничеството за стипендиантите и как то промени перспективите и
нагласите на студентите за историята и културата на ромите! По друга тема
в годишния преглед на постиженията г-жа Веска Карастоянова –
Национален програмен координатор за България (ИОО) говори за
компонент „Стипендия” и каква уникална възможност е програмата за
младежите. Г-жа Юлияна Тончева – Про Медия България говори за това как
най-добре да се използват медиите за насърчаване и подкрепа на Програмата
като тя представи постиженията на българските партньори. Г-н Радостин
Манов, представляващ Сдружение „Разнообразни и равни” , което провежда
компонент „Менторство” в България представи работата му с наставниците
и как те подкрепят академичните постижения на студентите. През втория
ден от годишната среща г-жа Деница Сачева - консултант на
Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, обучаващи се в
медицински специалности за България представи акценти на задълбочения
си доклад за оценка на успехите, предизвикателствата и на достиженията в
работата по Програмата в България за нейната две - годишна история.
Пълният текст на доклада ще бъде публикуван скоро.
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УЧИЛИЩЕ
ЕФЕКТИВНО ЗАДЪРЖАНЕ НА РОМСКИ
УЧЕНИЦИ, ЧРЕЗ МЕТОДИ, ЗАЛОЖЕНИ В
ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ НА
РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ”

СОУ „Иван Вазов”, град Вършец – базово училище по проекта:В
училището в град Вършец се обучават както български, така и ромски деца.
Педагогическият екип успешно реализира дейности по интегриране на
ромските деца в училищната среда, като още преди три години въведе
изучаването на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. В часовете
ромските деца научават по нещо ново за своите корени, въвличат своите
съученици в шарените традиции на различните ромски групи в България. С
годините в училището са изградени добри практики по задържане на
ромските деца, създавайки активен ученически парламент, в който ромчета
и българчета дебатират и предлагат необходимите, според тях решения за
постигане на благоприятна училищна атмосфера. Учреденото училищно
настоятелство е активно действащо, като в него са включени родители от
всички етноси. Педагогическият екип е изградил трайни позитивни
отношения в местната ромска общност. Случаят, с който ще те запознаем,
читателю, идва да покаже, че когато се работи с деца в мултиетническа
среда, училищният екип трябва да действа своевременно с гъвкави методи
за задържане. Както са процедирали учителите от СОУ „Иван Вазов”. Става
дума за едно ромско момиче, което ни ще наречем Пепеляшка. Не съвсем
като в приказката, но и нашата Пепеляшка живее с разделени родители. В
дома на баща си детето има всичко, от което се нуждае. Спецификата идва
оттам, че момичето живее при майка си, заедно с баба си и дядо си. Те не
могат да му осигурят условията, които има при баща си, но такова е
решението на съда. Пепеляшка винаги е била много добра ученичка,
заобиколена от приятели от всички етноси. Един ден обаче момичето
решава публично да вземе нещо, което принадлежи на нейна съученичка.
Пострадалото момиче е от български произход. Ситуацията по-нататък се
развива доста непредвидимо! Приятелите на ромското момиче от махалтаа
отказват да дружат с нея, защото е откраднала, защото е била нечестна и с
постъпката си е злепоставила всички деца от ромската общност. И
обратното – децата от български произход подкрепят Пепеляшка, като
казват на своите учители, че тя е добро момиче и не е извършила кражбата
без причина. Дори и бащата на пострадалото дете, който е общински
съветник не укорява ромското момиче. То обаче отказва да идва на
училище. Оказва се абсолютно изолирано от общността и затворено в себе
си. Какво прави учителският екип? Предприема незабавни индивидуални
срещи: с момичето, с баща й, с други роднини, със съучениците, които
заедно обсъждат проблема, дискутирайки всички гледни точки. В крайна
сметка всички са единодушни, че искат тя да се върне. След поредица от
срещи и дискусии, учителите успяват да мотивират и Пепеляшка, която
накрая споделя, че няма нужда от това, което е взела; това, от което има
нужда е малко внимание. Да, някои сигурно ще кажат – обикновена
история. Да, ама не. Защото историята на всяко върнато обратно в училище
дете е всичко друго, но не и обикновена. Важното е, и че екипът е действал
своевременно. С проведените разговори са били засегнати всички страни.
Учителите успяват да канализират и използват в положителна насока
отношението на всички ученици. Така от една страна училището подкрепя
нашата Пепеляшка, а от друга – децата се чувстват значими и оценени,
защото е потърсено мнението им, помощта им. След този случай учениците
са се сплотили около общата идея за толерантност и взаимопомощ. След
този случай Пепеляшка няма нито едно неизвинено отсъствие и е успешно
включено както в училищния, така и в извънучилищния живот. Излагаме ви
този успешен пример по задържане, защото искаме да ви покажем как
независимо от обстоятелствата винаги има начин да променим развръзката,
стига да се действа своевременно и ангажирано! За детето най-важното е,
че то се е почувствало значимо. Усетило е, че има кой да мисли за него и
неговото отсъствие е забелязано. След завръщането на детето в училище е
проведена среща на ученическия парламент. Там са обсъждали темата за
образованието и ромските традиции, възможностите за реализация на деца
от ромски произход, подкрепата, която трябва да им бъде оказана. Активна
позиция по въпроса имат и родителите от ромската общност. В училището в
град Дунавци няма трайно отпаднали деца. Много висок процент от
завършилите основно образование продължават не само в гимназиална
степен, но постъпват и в университет.
Славка Георгиева, преподавател по СИП „Ромски фолклор” в
ОУ „Г.С.Раковски”, село Голямо Ново, обл. Търговище
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