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ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ
„ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“

За осма поредна година Център „Амалипе“ сбъдна една прекрасна
среща! Проведе се Национален детски ромски фестивал „Отворено
ромски фестивал „Отворено сърце”. В дните между 4 и 5 юни в парк „Марно поле”, Велико Търново,
сърце.
нашата сцена събра повече от 800 деца от над 50 училища от цялата
страна. Фестивалът се проведе с партньорството на община Велико
[Наблюдател:
Търново и под патронажа на д-р Румен Рашев, кмет на нашата община.
Главни спонсори на фестивала бяха Фондация „Америка за България”,
ØОкончателно са одобрени две с която Център “Амлипе” реализира съвместната си тригодишна
нови операции за образователна програма „Превенция на отпадането на ромски деца от училище”.
интеграция.
Официални гости на събитието бяха: Министърът по управлението на
ØРегионално събитие „Приносът
средствата от ЕС - Томислав Дончев, който заедно с д-р Рашев откри
на фондовете на ЕС за
интеграцията на ромите“ се фестивала; Лало Каменов (Зам.-председател на Комисията за защита от
дискриминация), Лили Ковачева (директор на ЦОИДУЕМ), Ахмед
проведе във В. Търново
ØСтановище от говорителите, Ахмед и Никола Петков (представители на НССЕИВ), Франк Бауър,
представители на гражданското президент на Фондация „Америка за България”, както и редица други.

ГОСТИТЕ

ØОсми национален дет ски

общество, участници в
Събитието на високо равнище
Приносът на фондовете на ЕС
към интеграцията на ромите.
ØЕвропейското женско лоби
поставя началото на кампания за
прекратяване на проституцията.
ØКо н к у р с з а п р о е к т и з а
подобряване на жилищните
условия на маргинализирани
групи.

Сцената на „Отворено сърце” бе открита с изпълнението на
невероятните деца от група «Амалипе» от град Тетевен. Те ни заляха с
музикални ритми, представяйки ни със своите танци музикалното
богатство на света. Всяко училище даде максималното от себе си, за да
зарази публиката с творчеството си. Училищата, които взеха участие
във фестивала
бяха избрани
с п о р е д
по стигнатите
резултати през
изминалата
Училище:
учебна година.
Ц е н т ъ р
ØУченици и учители от цялата
Амалипе,
страна дискутираха проблемите
з а е д н о с
на образователната интеграция в
Фондация
Народното събрание.
„Америка за България” следеше неуморно развитието на училищата,
ØЦ р е щ а м е ж д у у ч и л и щ а ,
постиженията
им в задържането на ромските деца в класните стаи,
участници в проекта „Превенция
на отпадането на ромски ученици работата им с родителите и създаването на благоприятна училищна
среда! Нашите участници се справиха успешно с всички тези
от училище“.
ØК о н ф е р е н ц и я н а т е м а : предизвикателства, като дадоха сериозна заявка за следващото си участие. Посланието, която фестивалът отправя всяка година
„Преподаването на Холокоста в е свързано с постигане на толерантност, уважение към различните, преодоляване на стереотипите към ромската общност!
Апелът, който малки и големи отправяха с всяко едно свое изпълнение бе, че Светът е за всички!
България и Румъния“.
ØКакво постигнахме, година след
реализирането на проект
„Превенция на отпадането на
ромски ученици от училище“
[Кхере (у дома):
ØЦентър „Амалипе“, проведе
обучение за работа в ромската
общност на служители на МВР.
ØО бу ч е н и е н а о б щ н о с т н и
модератори от центровете за
развитие на общността.
ØОбучение на началници на
РИО, РЗИ и РДСП.
ØР а б о т н а с р е щ а н а
представители на институциите в
общностите, в които ще бъдат
изградени центрове за развитие
на общността.

Ромско здраве:
ØЗдравен Анализ

УЧАСТНИЦИТЕ

АТЕЛИЕТАТА

Освен фестивалната програма, посетителите имаха възможност да се
насладят и на многото ателиета, разположени в парка. Голяма част от
училищата имаха свои обособени кътове, в които представиха
майсторските си изпълнения. Заедно с гостите и нашите доброволци,
като резултат от гласуване, ние наградихме най-добрите ателиета през
двата фестивални дни. Едно от тях беше ателието на ОУ „Отец
Паисий”, село
Равна гора,
което успя да
спре дъха на
посетителите
със своите
невероятни
пана. Сред тях
се открои
п а н о т о
„ Мо р с ко
д ъ н о ” и
„ Р о м с к а
жена”. Не
трябва да
пропускаме и работилничките на ОУ „Васил Левски”, село Караджово,
които за поредна година изработиха прекрасни бижута и всякакви
украшения, които „хващат окото” с фантазията и хъса при
изработването им. СОУ „Иван Вазов” от град Вършец показа работата
си, свързана с изработването на икони, рисунки върху стъкло, плетени
кошници и други.

Център Амалипе
НАБЛЮДАТЕЛ
ОКОНЧАТЕЛНО СА ОДОБРЕНИ ДВЕ НОВИ
ОПЕРАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
Комитетът да наблюдение на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” одобри окончателно чрез писмена процедура
критерии за избор на две нови операции: „Образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства” и «Реинтеграция на
отпаднали ученици в образователната система». Първата от тях ще
подкрепи проекти на училища, общини и неправителствени организации
за подобряване на достъпа до образование и обучение на деца и ученици
от ромската общност и други етнически малцинства чрез продължаване
на усилията за десегрегация, въвеждане на интеркултурно образование,
обучение на учители за работа в мултикултурна среда и подготовка на
децата в ранна детска възраст (3-6 години) за включване в учебния
процес. С цел избягване на недоразуменията, допуснати при предходната
операция „Интеграция на деца и ученици от етническите малцинства”,
настоящата ясно указва допустимост на разходите за ученици от
мнозинството, както и за родители. Операцията е без краен срок на
кандидатстване, което предоставя възможност за увеличаване на
първоначалния и бюджет, който е от 6 млн. лв. „Реинтеграция на
отпадналите ученици” ще подкрепи проекти на училища, общини и
неправителствени организации за връщане в училище на вече отпаднали
ученици чрез идентифициране, мотивиране и работа в общността с
отпадналите, създаване на адаптивна приемна среда в училище и
превантивни дейности за недопускане на повторно отпадане. Операцията
е на стойност 7 млн. лв., като се очаква чрез нея да бъдат достигнати 2500
ученици, а 1000 отпаднали да бъдат реинтегрирани в училище. Предстои
обявяването на конкурси по двете операции, като реалното стартиране на
одобрените проекти ще започне през втория срок на учебната 2011/2012 г.
Двете операции бяха предложени от ромските организации и внесени в
Комитета за наблюдение още през юли 2010 г. от наблюдателя от групата
на ромските организации Деян Колев. Те бяха подкрепени от
Министерство на образованието през април 2011 г. Преговорите по
техните параметри продължиха два месеца, като одобрените от Комитета
за наблюдение на ОПРЧР критерии бяха подкрепени от всички
заинтересовани страни.
РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ „ПРИНОС НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС ЗА
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ” СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ В. ТЪРНОВО
Над сто участника – представители на местни власти, училища,
неправителствени организации, ромски активисти, служители на
централните правителствени институции и на Европейската комисия - се
събраха във В. Търново на 23 юни за да участват в регионалната среща
„Принос на фондовете на ЕС за интеграцията на ромите”. Срещата бе
организирана от Европейската комисия и Община В. Търново.
„Вече не сте сами в усилията за ромска интеграция! – подчерта трикратно в
приветствените си
д ум и Ф и л п Х ат ,
Началник на отдела
за България и
Р у м ъ н и я н а ГД
„Заетост” на
Европейската
ко м и с и я – С л е д
Съобщението от 5
април, Европейската
ком и с и я п о е м а
своята отговорност
да участва в този
проце с като
подпомага и
контролира националните правителства... Европейските фондове трябва да
се използват за интеграция на ромите, но те сами не са достатъчни – нужно е
и сериозно национално финансиране, както и политическа воля от страна
на националното правителство и местните власти... Необходимо е да се
пристъпи от намерения към конкретни действия!”, апелира Ф. Хат.
Любомира Попова, Заместник-управител на Великотърновска област
посочи, че на областно и общинско ниво се реализират множество дейности
в различните сфери на интеграцията. Често те са инициирани от
неправителствени организации и в това отношение пример за активна
организация, с която партнираме е Център Амалипе. Постепенно тези
дейности се превръщат в устойчива общинска политика и това е найдобрата гаранция за успех. Г-жа Попова посочи също така, че реалния брой
на ромите в областта според експерти е три пъти по-висок от посочения в
преброяването от 2001 г.: успешната интеграция и преодоляването на
дискриминацията ще доведе до това повече роми да се определят свободно
като такива.
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Участниците бяха приветствани и от Мариана Цонева, директор
на дирекция „Европейски фондове” в община В. Търново. Тя
посочи конкретни инициативи, които общината е реализирала за
интеграция на малцинствата – както със средства от проекти, така и
от своя бюджет. Пример в това отношение е успешното решаване на
жилищния проблем на живеещите в бараки на ул. „Алеко Константинов” 8,
което се случи благодарение на сътрудничеството между местната
общност, Амалипе, бизнеса и общинска администрация: модел, който
следваше икономическа логика, а не проект. Г-жа Цонева изброи и
проектите, които общината е реализирала в квартали с малцинствено
население, като посочи, че те са на стойност над 8 млн. лв.
В приветствието си към участниците Теодора Крумова от Център
„Амалипе” подчерта необходимостта от създаване на Национална ромска
стратегия, която да бъде оперативен документ с конкретни дейности,
финансиране и отговорности. Този документ трябва да отчита
регионалните специфики и да бъде изготвен с активното участие на
ромската общност. За да могат средства от фондовете на ЕС реално да
допринесат за ромската интеграция е необходимо също така съществено
опростяване на бюрократичните процедури по верификация на разходите и
ускоряване на плащанията – понастоящем те са в състояние да доведат до
фалит всеки бенефициент и скоро никой няма да иска да кандидатства,
подчерта Крумова.
В хода на конференцията се изказаха Ганчо Илиев („Свят без граници” – Ст.
Загора), Серги Каракашев (Ромска фондация „Искра” – Шумен), Сениха
Мустафа (Сдружение „Севги” – Завет). Изказаха се и директори на
училища от Върбица, с. Баница, с. Тишевица, Бяла Слатина, които посочиха
своите успешни практики за задържане на ромските деца в училище.
Множество въпроси и коментари предизвикаха експозетата на Зорница
Русинова (Главен Директор на Управляващия орган на ОП „Развитие на
човешките ресурси”) и на Деница Николова (Главен Директор на
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”). Участниците
отправиха конкретни питания за забавени плащания, ненужно усложнени
процедури по отчетност, неефективна бюрократична машина. Общо бе
мнението, че българските институции, както и Европейската комисия
трябва да опростят съществено механизмите за усвояване на средствата от
ЕС за да има реален ефект върху живота на гражданите.
В края на деня присъстващите гости се насладиха на концерта на Теодоси
Спасов и „Карандила Джуниър”. Ромски и български ритми огласиха парк
„Марно поле”, в който традиционно се провежда и Детския ромски
фестивал „Отворено сърце”. „Догодина ще участвам в този фестивал!” –
обеща Теодоси Спасов. Информация и анализ на Събитието на високо ниво
„Принос на фондовете на ЕС за интеграция на ромите, провело се в София,
В. Търново и Бургас, очакваите в следващия бюлетин на Център
„Амалипе“.

РАБОТНА СРЕЩА НА НАЧАЛНИЦИ НА РИО,
РДСП И РЗИ
В периода от 12 до 14 юни 2011 г. в комплекс „Бряста” се
проведе работна среща на началници на РИО, РДСП и РЗИ, свързана с
проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови
анти-ромски стереотипи”, изпълняван от Център „Амалипе”. В срещата
взеха участие директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане”
(РДСП), началниците на Регионална здравна инспекция-София област,
Велико Търново, Кърджали, представител на РДСП-Враца, РЗИ-Враца,
РЗИ-Пазарджик, РЗИ-Шумен, експерти от дирекции „Социално
подпомагане”, РЗИ и други специалисти. Участниците в срещата се
запознаха с проекта, обсъдиха спецификата на ромските групи в България,
стереотипите и предразсъдъците, които имат работещите в държавната
администрация спрямо ромите, както и необходимостта от междусекторно
сътрудничество и взаимодействие между служителите от трите основни
сфери за проекта – образование, здравеопазване и социално подпомагане.
Обсъдиха се критериите, по които началниците трябва да изберат
експертите, които ще участват в Многосекторните групи за въздействие,
тяхната роля, функции, дейности и ангажименти. На територията на
страната ще бъдат създадени 6 групи, като във всяка от тях ще участват 3-ма
експерта-един от РЗИ, един от РИО и един от РДСП. Всички стигнаха до
заключението, че за да се работи качествено с хора от ромската общност
трябва сериозна подготовка и огромно желание. След създаването на
групите за въздействие Център „Амалипе” предвижда различни обучения
за членовете им, като първото от тях ще се проведе в средата на месец юли
тази година. След това, експертите ще провеждат обучения със своите
колеги през цялото продължение на проекта. Срещата приключи с
положителното мнение на всички, че семинари на такива теми трябва да се
правят по-често и че хората трябва да преодолеят стереотипите си спрямо
ромите. Началниците поеха отговорност за конкретните ангажименти,
които трябва да изпълнят като партньори в дейността на групите за
въздействие.

Център Амалипе
УЧИЛИЩЕ
УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
ДИСКУТИРАХА ПРОБЛЕМИТЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ В НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Точно един ден след края на учебната година за учениците в
прогимназиална степен, на 16.06.2011 г. Център „Амалипе” организира
среща на председателите на ученически парламенти от училища, работещи
по програмата за превенция на отпадане на ромските деца от училище, със
заместник-председателя на Народното събрание Анастас Анастасов.
Събитието бе организирано с финансовата подкрепа на Ромския
образователен фонд. Срещата беше заслужената награда за ученици и
родители, които цяла година влагаха усилия и ентусиазъм, за да докажат, че
Училищния съвет/парламент по нищо не отстъпва на Националния и е
един от стълбовете
на модела за
задържане на децата
в у ч и л и щ е .
Училищните
парламенти, които
сформирахме през
тази учебна година,
не включваха само
най-добрите и
изявени ученици.
Напротив, те
включваха и тези,
които имат проблеми
с поведението,
м н о ж е с т в о
отсъствия и т.н. и така показаха, че всеки ученик е добър в нещо – важното е
да му се даде шанс. Програмата на учениците започна в 13.00 часа. Те бяха
посрещнати от Министъра на образованието, науката и младежта
проф.Сергей Игнатов. За някои от тях това не беше първа среща. Част от
малките парламентаристи вече бяха сурвакали министъра в началото на
годината. Макар разговорът между учениците и Министъра на
образованието да бе за малко, децата бяха много впечатлени, искрено
засмяни и доволни от топлото посрещане. „Пожелавам Ви един ден и вие,
мили деца, да влизате през главния вход на сградата на Народното
събрание и да бъдете посрещани от такива страхотни ученици”. Последва
пълна с емоции обиколка на сградата на българския Парламент. В
кулоарите на Народното събрание те попаднаха на един от най-обичаните
български актьори и бивш министър на културата Стефан Данаилов, който
лично връчи дипломата за завършен 8 клас на Юркиш Седатова от ОУ – с.
Смолница, обл. Добрич. След това учениците бяха запознати с историята и
дейността на Народното събрание. Имаха и възможността да влязат в
пленарната зала, където с изключителен интерес наблюдаваха работата на
Н а р о д н и т е
п р ед с т а в и т е л и и
Предс едателя на
Народното събрание
г-жа Цецка Цачева и
я сравняваха с
работата, която те
самите вършат в своя
умален училищен
модел. И така, като
истински „Народни
представители”
председателите на
училищните
парламенти бяха
с ъ б р а н и
в
конферентната зала на Народното събрание. Там, бяха посрещнати от
заместник – председателя на Народното събрание г-н Анастас Анастасов и
представители на комисията по Образованието, науката и въпросите на
децата, младежта и спорта, зам-председателя г-жа Галина Банковска и г-жа
Ирена Соколова. Разговора между малките „народни представители” и
нашите домакини прерасна в една истинска парламентарна сесия, свързана
с различни въпросите, които вълнуват децата и техните учители по
отношение на образованието в България. Те споделиха своето мнение,
дадоха своите предложение, изразиха недоволството си и похвалите си към
образователната система, и получиха своите отговори. Мадлен от ОУ
“Цанко Церковски” от с. Никола Козлево, обл. Шумен, обобщи мнението на
своите връстници, че за да бъдат задържани децата в училище, те трябва да
получават предизвикателства всеки ден, да имат възможност за изява, да
участват в конференции… Учениците показа, че макар и част от тях да
живеят в малки населени места, те живо се интересуват от промените,
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които се случват в образователната система и които касаят и тях. Илия
Райков, ученик в 7 клас в ОУ „Христо Ботев” с.Росен, чиито оценки от
матурата му отреждат гарантирано място в Езиковата гимназия в гр.
Бургас, сподели: „Аз и моите съученици смятаме, че в нашия регион
училищата трябва да имат възможност да приемат ученици до 10 клас,
защото така децата, чиито семейства не могат да си позволят децата им да
пътуват, ще могат да продължат своето образование до задължителната
възраст за посещение във своя град”! За тези деца най-голямата награда за
положените усилия е това че, бяха посрещани с усмивка,
получиха признание,
и възможността да посетят
Парламента на Република България. След срещата им с
народните представители, експерти от парламентарните
комисии, и наблюдаването как протича един работен ден
в Народното събрание, малките „парламентаристи”
напуснаха град София с много емоции, хубави спомени,
грейнали лица и забързани да се приберат всеки в своето
училище, да свикат една „извънредна сесия” и да
споделят и предадат своите преживявания и отговори.

ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩНОСТНИ МОДЕРАТОРИ
ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩНОСТТА
В рамките на три
поредни дни, от 26
до 28 юни 2011 г. в
к о м п л е к с
„Лесопарка” до гр.
Велико Търново се
проведе обучение
на кандидати за
Модератор в
общността, от шест
общини в страната,
в които ще бъдат
и з г р а д е н и
Центрове за
развитие на
ромската общност.
Обучението се организира в рамките на проект «Насърчаване на
теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската
общност«, реализиран от Център Амалипе- България, Лига про Европа
– Румъния и АРСИС – Гърция в рамките на програма Дафне на
Европейската комисия, . През тези три дни, кандидатите за общностни
модератори чрез различни интерактивни техники усвояваха базисни
умения за работа в екип, умения за вземане на решение, дискутираха
особености на местните ромски групи. Запознаха се със специфичните
особености на работата в ромска общност и очертаха общата визия за
развитие на Центровете. Работи се в насока преодоляване на бариерите
и „стопяване на ледовете” и работа по разкриване на индивидуалните
качества на всеки от кандидатите за общностна работа. Акцентът на
обучението падна върху същността на теренната работа в ромската
общност и как трябва да се организира дейността на Центровете, така че
общностният модератор да бъде приет от общността, да подпомогне
развитието на капацитета и ресурсите на ромите и да се превърне в
ефективен и устойчив модел на работа. По време на обучението
участниците осъзнаха, че работата на модераторите изисква голяма
отдаденост, гъвкавост и отговорност, за да може да има изградена и
добре работеща партньорска мрежа около Центровете за развитие на
общността. Освен тридесет кандидати за позицията „Общностен
модератор” от общините Нови пазар, Созопол, Пещера, Етрополе, Бяла
Слатина и Павликени, в обучението се включиха активно и Ганчо Илиев
(Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора), Спаска Михайлова
(Сдружение „Нов път” – Хайредин) и Желю Желев (Сдружение
„Верният настойник” – Бургас). Те представиха своя опит в
общностната работа и обещаха подкрепата си при изграждането на
Центровете за развитие на общността. В края на срещата за всички
участници беше ясно, че Центровете за развитие на общността трябва
да отворят онова пространство в общността, което да помогне за
нейната самоорганизация и развитие, както и за преодоляване на табута
и разговор по проблемите на ранните бракове, отпадането от училище,
неравенството между половете, насилието във всичките му форми и че
Медиатора в общността ще има най- голямата роля това да се случи.

Център Амалипе
ФОКУС
ОСМИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ РОМСКИ
ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“
Освен фестивалните дни, Център Амалипе организира и специални
изложби, които показаха детското творчество под формата на есета на
тема „Шарени традиции
и детските амбиции”.
Изложбат а бе
съпътствана с картини,
с ъ з д а д е н и о т
художници и студенти
от Факултет а по
изобразително изкуство

към ВТУ „Св.св.
Кирил и Методий”.
Темата на картините бе
„Ромскат а жена”.
Жителите и гостите на
г р а д а и м а х а
възможност два дни да
прочетат, разгледат и
оценят трите найдобри есета и картини, които бяха наградени по време на фестивалната
програма. Сред есетата първото място бе отредено за Борис Пенков от
Дряново с „Шарени традиции”. Специалната награда за есе взе
осмокласничката Есмералда от ОУ «Г.Бенковски» - с. Беломорци, обл.
Търговище. Първото място при картините получи Невена Лефтерова от
Факултета по изобразително изкуство с нейното творение „Циганка”.
Но макар и фестивал, някой трябваше да грабне наградата за цялостна
работа. Тя бе предоставена от община Велико Търново и връчена от г-жа
Румяна Йорданова, Директор на Дирекция „Образование”. Тази година
училището, което се отличи с активност и положителни резултати в
с ф е р а т а
н а
образователната
интеграция, бе ОУ
„Йордан Йовков” от
Добрич. Те получиха
прекрасен телевизор,
който да използват за
учебни филми в
часовете по СИП
«Ромски фолклор»
Ус п о р ед н о с то ва
раздадохме хиляди
други призове, награди
и грамоти. Не
пропуснахме да наградим и победителите в етно ревюто – Мис и
Мистър „Отворено сърце” 2011, които се излъчиха от публиката. Те бяха
от Тетевен и Дунавци.
Искрените си благодарности изказваме на нашите неуморни
доброволци от Клуб К7 към Център Амалипе, от Български младежки
червен кръст, от ВТУ
„Св.св. Кирил и
Методий”! Благодарим
на всички, които приеха
каузата за своя и дадоха
своят прино с към
магията, която
изживяхме! Благодарим
и
н а
н а ш и я
ентусиазиран и
енергичен екипрежисьора Радослав
Гизгинджиев и
оператора - Момчил Александров! Благодарим на малките и големи
участници, на техните учители и родители! Благодарим и на музикална
група Зора от град Варна, които съпътстваха нашите изложби и им
придадоха свободния дух на фолклора!
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Ето и част от впечатленията на участниците в Осмото издание на
Национален детски ромски фестивал “Отворено сърце”
За цялата ни група Фестивалът бе едно прекрасно изживяване,
незабравимо! Децата ще помнят и ще разказват за него през цялата
следваща година, устремени да покажат добри успехи в училище, за да
могат да участват в неговото Девето издание. Безкрайно се радваме, че
преживяхме тази магия и срещнахме нови приятели! Изпитваме известна
трудност, тъй като всички наши ученици, които наброяват 80 човека, не
искат да си тръгнат от Велико Търново! СОУ „Ив. Вазов”, гр. Вършец
За пръв път сме на Фестивал „Отворено сърце” и мога да кажа, че е едно
невероятно изживяване. Нашата група представи едно хумористично
изпълнение, което успя да взриви публиката! Наистина е голяма радост,
когато виждаш толкова много детски усмивки! Това е един от хайхубавите подаръци, които можем да поднесем на своите ученици, като
поощрение за показаните резултати през годината! Нямаме търпение за
следващият! Благодари на нашите усмихнати организатори, които
сбъднаха детската приказка! ОУ „В.Левски”, с. Видраре
Благодарим Ви за слънчевите усмивки, за доброто настроение и
прекрасното гостоприемство. Благодарим Ви от сърце! ОУ „В.Левски”, с.
Леденик

УЧИЛИЩЕ
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА
ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ
НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ УЧЕНИЦИ ОТ
УЧИЛИЩЕ”
Проектът, насочен към задържане на ромските деца в класните стаи,
финансиран от Фондация „Америка за България” и реализиран от Център
Амалипе, си постави високи цели още в първата година от неговото случване.
В продължение на една година екипът на Център Амалипе работи с тридесет
и три училища, като сред тях имаше такива с положителни практики по
задържане – те са нашите базови училища. Другата част от училищата се
зоват „пилотни” и са такива, които срещат реални проблеми по задържането
на ромските ученици.
Проектът насочи дейностите си към няколко основни елемента, с
въвеждането на които процентът на отпадащите деца и допускането на
безпричинни отсъствия трябва значително да намалее.
1. Въвеждане на СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”;
2. Работа за активизиране на учениците – създаването на ученически
парламент, въвеждането на метода „ученици наставници”, които се
превръщат в ментори на застрашените от отпадане и др.;
3. Работа с учителите – обучените от нас базови учители извършваха
ежемесечни посещения с пилотните училища, където провеждаха обучение
на всички учители по 7 модула, свързани с интеграцията на ромските
ученици. В тази дейност основен акцент бе промяната на нагласите на
учителите, които често се оказваха една от сериозните спънки пред
цялостната промяна в училище. Акцент бе и споделянето на придобития опит
на базовото училище и неговото адаптиране в пилотното училище;
4. Работа с родители – учредяване на Училищно настоятелство, създаване на
родителски клуб, организиране на лектории с родители по актуални
проблеми, свързани с децата им. Целта бе родители реално да започнат да
участват в училищния живот.
В края на първата година можем да отчетем и първите непосредствени
резултати:
Година преди началото на проекта в 33-те училища имаше 190 отпаднали
ученици. За една година успяхме да намалим броя на отпадналите на 68. Т.е.
отпадналите намаляха близо три пъти. Като се има в предвид, че в тези
училища се обучават 7550 ученика, процентът на отпадналите е под 1 – той
вече е по-нисък от средния за страната. След въвеждане на горепосочените
дейности, училищата успяха значително да повишат процентът на
задържаните ученици в класните стаи. Това се вижда от показателите на
присъстващите ученици през първия и втория учебен срок. Статистиката
доказва, че след въвеждането на конкретните дейности към проекта се е
увеличил както броят присъстващите ученици, така и участието на ромските
родители в дейностите на училището. Значително е намалено допускането на
безпричинни отсъствия. За постигането на положителни резултати за
задържането на учениците е от изключителна важност връзката между
базово и пилотни училища! Целта е следващата година пилотното училище
да постигне такива резултати, че да бъде то самото базово и да спомага
дейността на нуждаещи се пилотни. Център Амалипе избра училищата,
които ще работят през втората година на проекта. Техният брой е 104. Много
от миналогодишните ни пилотни училища са готови и се включиха, като
базови за учебната 2011/2012г.!
Подробен анализ на постигнатите резултати ще намерите в следващия брой
на бюлетина на Център Амалипе.

Център Амалипе
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РАБОТНА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ИНСТИТУЦИИТЕ В ОБЩНОСТИТЕ, В КОИТО
ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
В рамките на три дни, от 9 до 11 юни 2011 г., в комлекс „ Лесопарка” до гр.
Велико Търново се проведе работна среща на представители на
институциите в общностите, в които ще бъдат изградени Центрове за
развитие на общността, по проект „Насърчаване на теренната работа в
традиционни и маргинализирани групи на ромската общност”, изпълняван
от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. По време
на срещата представители на Отделите „Закрила на детето”, училища, общо
практикуващи лекари, социални работници и общински служители
обсъждаха възможностите за създаване на центрове за развитие на
общността, техните дейности, партньорство с институциите и местните
НПО, и очакваните резултати от съвместната им работа. Беше обсъден и
конкурс за набиране на общностни модератори, които ще работят в
центровете. Център за развитие на общността ще представлява услуга,
която ще насърчава развитието на местната ромска общност, чрез
преодоляване на традиционни практики, като уредени и ранни бракове,
ранно отпадане от училище , неравно третиране на жените, домашно
насилие, превенция на изоставяне на деца в институции, преодоляване на
асоциални прояви при децата. Тези центрове ще бъдат и места за
организиране на:
- Събития в общността / честване на календарни празници / ;
- Разпространение на информация по актуални здравни, социални,
образователни въпроси;
- Организиране на ромските родители за представяне и обсъждане на теми,
касаещи отглеждането и възпитанието на децата и повишаване на
родителските компетенции и умения ;
- В Центровете за развитие на общността ще се предоставят консултации,
съвети, посредничество и подкрепа на деца и семейства в риск по различни
въпроси, касаещи грижите за децата, повишаване на родителския капацитет
и развитие на умения за ефективно родителстване.
- Услугите на Центъра ще бъдат насочени не само към семействата в
затруднено положение, но и към такива, които желаят да получат
професионална подкрепа и насоки за отглеждането и възпитанието на
децата си. Повишаване мотивацията за учене и за продължаващо
образование.
Проектът е продължение на проект „Превенция на ранните бракове”,
реализиран от Център „Амалипе”/АРСИС/Лига Про Европа през 2010 г. и
предвижда засилване на теренната работа на местно ниво в ромска общност
чрез апробиране на иновационни услуги, базирани в общността и въвеждане
на позицията „общностен модератор”. В рамките на проекта ще бъдат
изградени 8 общностни центъра, предоставящи специфични услуги в
ромска общност, като в тях ще работят 16 общности модератора от ромски
произход. Шест от тези центрове ще бъдат изградени в България, един в
Румъния и един в Гърция. Те ще реализират кампании и дейности, насочени
към превенция на отпадането от училище, ранните бракове и изоставянето
на деца в институции Дейностите ще бъдат реализирани в тясно
сътрудничество със съществуващите институции за превенция и закрила. В
края на проекта натрупания опит ще бъде обобщен и предоставен на
националните институции, за да могат осъществяваните дейности да
получат устойчиво финансиране като държавно делегирани дейности.

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА
РАБОТА В РОМСКА ОБЩНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИ
НА МВР
На 28 юни, 2011 Център Амалипе проведе обучение за служители на
Районните полицейски управления в общините Полски Тръмбеш, Свищов
и Павликени по темите за специфики на работата в ромска общност. Във
всички общини служителите от РПУ демонстрираха знания за някои
конкретни специфики, които са наблюдавали в процеса на работата си.
Новост за някои от служителите на МВР бяха религиозни, брачни и
образователни нагласи на конкретни ромските групи. По-голямата част от
участниците в обучението споделят, че обикновено са свидетели на
негативни практики и случаи в ромските махали заради естеството на
работата им и като орган на реда се отзовават на места, където е налице
проблем. Въпреки този факт, сред полицаите има положителна нагласа за
последващи дейности и съвместна работа с ромската общност.
Момчил Баев изтъкна важността от познаването на културата, традициите,
религията, брачните и образователни нагласи на ромските групи с цел
улесняване на работата в съответните общности. Той също така подчерта,
че работата с местните формални, неформални и религиозни лидери е
надежден начин за достигане до затворени и труднодостъпни общности.

СТАНОВИЩЕ ОТ ГОВОРИТЕЛИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, УЧАСТНИЦИ В
СЪБИТИЕТО НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ПРИНОСЪТ НА
ФОНДОВЕТЕ НА ЕС КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ –
ШАНС ЗА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО НЯМА ДА ИЗПУСНЕМ
Съобщението на Европейската комисия „Рамка на ЕС за национални стратегии
за интегриране на ромите” от 5 април 2011 г. е шанс за нов тласък на усилията за
интеграция на ромите. Изискването до края на 2011 г. всяка държава от ЕС да
изготви своя Национална ромска стратегия е шанс за България – страната с найвисок процент ромско население – да осмисли и систематизира своя досегашен
опит в областта на ромската интеграция и да представи документ, чието
изпълнение да доведе до реална и устойчива промяна.
Националната ромска стратегия(НРС) – оперативен документ.
България има множество стратегически документи за ромската интеграция –
Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество,
Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства, Здравна стратегия за лица в неравностойно положение,
принадлежащи на етническите малцинства, Национална програма за
подобряване на жилищните условия на ромите и др. Те са с добро качество. Но
до този момент те не се изпълняват, защото нямат оперативни планове с
определени конкретни дейности, финансиране, времеви график и
институционални отговорности. Националната ромска стратегия (НРС), която
България трябва да изработи до края на 2011 г. е шанс за всички нас да
променим това статукво! Настояваме НРС да бъде оперативен, а не чисто
стратегически документ: тя трябва да съдържа ясен оперативен план за
изпълнение на Рамковата програма и другите стратегически документи, а не да
ги преповтаря;
Продължава на стр.6

ЕВРОПЕЙСКОТО ЖЕНСКО ЛОБИ ПОСТАВЯ НАЧАЛОТО НА
КАМПАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОСТИТУЦИЯТА
Европейското женско лоби поставя началото на кампания за прекратяване
на проституцията с видео клип, призоваващ за разчупване на гледната точка.
„Ако ми се налагаше да правя секс с непознати по 10 пъти на ден, за да
оцелявам, в кой момент ще ми прилошее? Със сигурност, в самото начало“.
До това заключение стига гласът зад кадър в провокативното видео пуснато
днес от Европейското женско лоби (ЕЖЛ) като част от тяхната кампания,
призоваваща за край на проституцията в Европа, която е форма на насилие
срещу жените. Едноминутният клип е дело на френския кино режисьор
Фредерик Поле Ройе (Frederique Pollet Rouyet) и белгийския му колега
Патрик Жан (Patric Jean), чиито документален филм 'La domination
masculine' (Мъжкото превъзходство) спечели одобрението на критиците
през 2007г. Кампанията на ЕЖЛ, озаглавена „Заедно за Европа свободна от
проституция“, разчита на личности, правителства и Европейския съюз да
предприемат конкретни действия, за да сложат край на общественото
толериране на широко разпространената сексуална и икономическа
експлоатация на хората, въвлечени в проституцията, по-голямата част, от
които са жени. „Доколкото това засяга членовете на Европейското женско
лоби, проституцията е система на неравенство, място където насилието и
подтисничеството са деликатно прикрити от изкривени представи за
равенство постигнати чрез търговски обмен“, заявява Рада Борич,
изпълнителен член на ЕЛЖ – организацията, която е представлявана от
повече от 2500 женски организации в 30 държави.
Редица официални доклади и академични изследвания подкрепят тази
жестока оценка. Според английското Министерство на вътрешните работи
(UK Home Office), до 95% от жените, проституиращи на улицата са
употребяват наркотици. Девет от десет проститутки искат да излязат от
индустрията, но не могат . В Холандия, където сводничеството е
декриминализирано от 2000г., до 90% от жените, работещи в бардаци са
жертви на трафик – сочи изследване през 2008г . Международно изследване
показва, че 62% от жените в проституцията признават, че са били
изнасилени, а 68% от тях отговарят на симптомите за Пост травматично
стресово разстройство в същата степен, каквато страдат и жертвите на
изтезания . „Много съм доволна, че ЕЖЛ има куражът и далновидността да
инициират тази кампания“, заявява г-н Пройнсиа де Роса (Proinsias de
Rossa), член на Европейския парламент. „Крайно време е да отворим очите
си за реалностите на проституцията в нашите общества и за нейната тотална
несъвместимост с ценностите, които Европейския съюз олицетворява и с
които е законово свързан, а именно - равенство между половете и достоен
живот.“ Видео клипът е достъпен на всички европейски езици и е един от
инструментите за повишаване на общественото съзнание, предоставено от
ЕЖЛ в началото на кампанията. На уеб сайта на ЕЖЛ - www.womenlobby.org
– можете да намерите и лично послание към вас, призоваващо да застанете
срещу проституцията, както и към европейските правителства и институции
да предприемат действия за нейното премахване.
Целия текст:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=833&lang=1

Център Амалипе
НАБЛЮДАТЕЛ
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СТАНОВИЩЕ ОТ ГОВОРИТЕЛИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, УЧАСТНИЦИ В
СЪБИТИЕТО НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ПРИНОСЪТ НА
ФОНДОВЕТЕ НА ЕС КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ
Към по-високи цели: НРС като ясен ангажимент на България
Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите задава
минималните цели, които трябва да бъдат постигнати от всички европейски
държави. През изминалите години България натрупа опит и експертиза, които
позволяват постигането на по-високи цели от минималните. Напр. в областта
на образованието усилията ни трябва да са насочени не само към гарантиране
на основно образование за всяко ромско дете, но и към включване на
мнозинството от ромските младежи и девойки в обучение в гимназиален етап,
както и към формиране на многобройна интелигенция от роми – висшисти.
Също така българския опит показа необходимост от целенасочени усилия в
области, които не са включени в Съобщението на Европейската комисия.
Настояваме НРС да постави цели пред ромската интеграция, които са повисоки от минималните, както и да включи области като превенция на
дискриминацията, равноправие на ромската жена, запазване на ромската
идентичност, ромско участие и др. В съответствие с това, НРС трябва да
включи задължителните елементи, изискани от Съобщението на ЕК, които до
този момент националните документи за интеграция не предвиждаха: ясно и
достатъчно финансиране от държавния бюджет и от европейските фондове;
определяне на микро-региони в неблагоприятно положение или сегрегирани
квартали, които да бъдат обект на специално внимание; стабилни и достоверни
механизми за наблюдение и оценка на изпълнението; тясно сътрудничество и
непрестанен диалог с ромското гражданско общество и местните власти. От
особена важност е създаването на национално звено за контакт във връзка с
националната стратегия за интегриране на ромите като орган, който има
управленски правомощия, гарантира реалното участие на ромските
организации и има правомощия по отношение на усвояването на европейските
фондове.
Към конкретни резултати: НРС, европейските фондове в България и
националните програми.
Както ромите, така и цялото българско общество се нуждаят от конкретни
резултати във всички области на ромската интеграция. Едно от важните
средства за тяхното постигане е обвързването на европейските фондове в
България с политиките за интеграция. Важен елемент от НРС трябва да бъде
планиране на използването на ресурси от Европейския социален фонд,
Европейския фонд за регионално развитие и Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони в България за подкрепа на интеграционната
политика. Това планиране може да се случи единствено ако в него участват
реално управляващите органи и междинните звена на съответните програми,
както и министъра по управление на средствата от ЕС. Настояваме НРС да
съдържа конкретен план с операции и мерки, които да бъдат обявени по
ОПРЧР, ОПРР и ПРСР през настоящия програмен период, както и през
следващия програмен период. Настояваме за по-сериозно включване на темата
за ромската интеграция в програмните документи за следващия период чрез
определяне на специфични приоритетни оси „Интеграция на ромите” в ОПРЧР
и ОПРР, както и чрез изграждането на Междинно звено с капацитет да
управлява посочените оси. Националните програми, финансирани от
държавния бюджет са другото важно средство за постигане на конкретни
резултати. Настояваме НРС да посочи конкретни национални програми в
сферите на образованието, заетостта, социалните услуги, здравеопазването и
подобряването на жилищните условия, които да подпомогнат изпълнението на
интеграционната политика;
Овластяване на гражданското общество: подготовката на НРС
През изминалото десетилетие гражданските организации доказаха своя
капацитет в генерирането на успешни модели в областта на интеграцията.
Ромските организации са една от основните форми на изява на ромската
общност понастоящем. Необходимо е те реално да участват в изготвянето на
НРС, като участието им не трябва да бъде сведено до формално присъствие на
показни събития. Необходимо е експерти от ромските организации да участват
наравно с институциите в подготовката на НРС и да има гаранции, че
документът няма да съдържа нещо, отречено от ромската общност и ромските
организации. Настояваме за изготвянето на НРС да бъдат формирани работна
група за определяне на национални стратегически цели и работна група за
планиране на средствата от европейските фондове през настоящия и
следващия програмен период. Настояваме експерти от ромските организации
да бъдат включени и в двете работни групи, заедно с представители на
съответните институции. Настояваме за провеждането на регионални
обсъждания и национални форуми по основните въпроси на НРС.
Националната ромска стратегия е шанс за развитието на България! Тя е шанс,
който няма да изпуснем!
Становището е подкрепено от:
Деян Колев, Председател на ЦМЕДТ „Амалипе”
Стела Костова, Председател на Ромска младежка организация и Зам.Председател на НССЕИВ
Лилия Макавеева, Асоциация „Интегро” – Разград
Николай Кирилов, Фондация „Рома – Лом”
Милен Миланов, Младежко сдружение „Разнообразни и равни”
Румян Русинов, Директор на Младежка фондация „Арете”
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КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: ПРЕПОДАВАНЕТО
НА ХОЛОКОСТА В БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ.
В дните между 27 – 29 юни с град София се проведе
конференция на тема „Преподаване на Холокоста и
подпомагане на новите поколения да се научат как да живеят
заедно”. Събитието се организира от Институт „Разум”, като сред
участниците бяха техните румънски партньори от организация Diverse
Association и Мария Корек, неин председател, Дору Думитреску, главен
инспектор в Министерството на образованието, изследванията и младежта в
Румъния, Лъчезар Тошев, народен представител, Мария Балканджиева от
Център Амалипе и др. Конференцията бе заключителен елемент от проекта
на Институт „Разум”, който има за цел да предизвика дебати в българското
общество, които в последствие ще доведат за понататъшна обективна
оценка на Холокоста, основаваща се на опита на България и Румъния в тази
н а с о ка . Ц е л е ват а
група, към която е
насочен проекта, са
университетски
преподаватели,
учители по история,
методисти и
редактори, изготвящи
учебни планове и
о б у ч и т е л н и
м а т е р и а л и ,
предст авители на
ромската общност. По време на конференцията бяха разгледани полюсите,
от които България и Румъния гледат към Холокоста, това как се преподава
темата за Холокоста в университети и училища, как учениците приемат
събитията. Мария Балканджиева от Център Амалипе взе участие в
конференцията с темата за включването на Холокоста в помагалото
„Разказани пътища”, изготвено за часовете по СИП „Фолклор на етносите –
ромски фолклор”. Както знаем, по време на Холокоста са избити около 500
хиляди роми.
Политиката на
България за
запазване живота на
евреите е спомогнала
и за спасяване на
българските роми.
Макар да няма
информация за
жертви в страна ни,
в с е п а к с а
съществували
известни рестрикции
към ромската общност, като една от тях е наложената забрана роми да
ползват градски транспорт и да посещават центъра на София. Помагалото
„Разказани пътища” / 5-8клас/ се явява добра помощна литература и
допълнение на учебниците по История, в много от които темата е спомената
или частично засегната. То помага на учениците при работата им с
исторически извори и засилва уменията им за боравене с допълнителна
литература.На конференцията се дискутираха въпросите за начинът, по
който се представя
Холокоста в днешно
време. Представи се
темата за медийното
влияние върху децата
и „езикът на
омразата”, който се
използва от голяма
част от медиите в
България и Румъния,
и който влия върху
изграждането на
стереотипи сред
младежите в българските и румънските училища. Разискваха се въпросите
за толерантност между групите от различните етноси, както и за приемане
на различието, като богатство, не като пречка. Участниците се запознаха с
дейностите, които Румъния реализира в насока на междуетнически диалог и
толерантност, а именно: въвеждането на историята на националните
малцинства в учебния план, като факултативен курс, но целта им е скоро да
се включи в задължителната подготовка. Преподаването на Холокоста в
нашата съседка е насочено към толерантност, разбиране, взаимно уважение
между групите с различна етническа принадлежност.
Едно е ясно и България и Румъния имат дълъг път към постигане на
етническа търпимост и уважение. Това е път, криволичещ между миналото и
бъдещето, чертаещ след себе си ценности и морал.

Център Амалипе
УЧИЛИЩЕ
СРЕЩИ МЕЖДУ УЧИЛИЩА, УЧАСТНИЦИ В
ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО
НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ”
Година след стартирането на проект „Превенция на
отпадането на ромските ученици от училище”,
финансиран от Фондация „Америка за България” и реализиран от
Център Амалипе, с удоволствие виждаме как мрежата от училища, с
които екипът ни работи активно започна да развива самостоятелна
дейност. През месец юни няколко училища, работещи по проекта си
организираха самостоятелни посещения за обмяна на опит и добри
практики. В дните между 24 и 26 юни екипът на ОУ „Васил Левски”,
село Караждово, област Пловдив не се уплаши от разстоянието и
посети своите колеги в село Голямо Ново, област Търговище.
Домакините от ОУ „Г.С. Раковски” посрещнаха своите колеги и бъдещи
приятели в Стаята на етносите, където се преподава СИП „Фолклор на
етносите – ромски фолклор”. Училището в село Голямо Ново е пилотно
в програмата, но това не значи, че няма какво да покаже на своите
колеги. Освен, че екипът от Караджово бе очарован от цветната стая и
прекрасностите, изработени от децата там, те успяха да се докоснат до
духът на училището. Срещата им бе насочена към опознаване и обмяна
на добри практики по задържане и мотивиране на учениците. През тези
два дни екипите преминаха обучение за спецификите на работа в
мултикултурна среда. Успяха да предадат едно на друго подходи за
работа в ученици от различни етноси и не на последно място – да се
забавляват, като един екип. Връзките, които се изградиха през тези два
дни от срещата, останаха като трайни добри приятелства. Другата
среща, която се провокира от педагогически екипи от проекта, се
осъществи в област Враца. Посещението бе от страна на ОУ „Васил
Левски”, село Видраре, област София. Екипът им обиколи четири
училища в областта, сред които ОУ „Хр.Ботев”, село Баница, ОУ
„Св.Кл. Охридски”, с. Тишевица, СОУ „Св.св. Кирил и Методий”, гр.
Враца. Екипът се докосна до ОУ „Св.Кл.Охридски”, село Тишевица. То
е базово в проекта, такова което успешно се е справило с отпадането на
ромските деца, успяло е да въвлече родителите в училищния живот и да
накара всеки ученик да усети училището, като своя територия. За
изминалата година ОУ „В.Левски” успешно учреди Родителски клуб и
Училищен парламент, така доказа, че с правилни методи, може да се
работи с всички ученици. По време на обиколката си, учители и
директори имаха възможност да се запознаят с екипът в село Баница,
които също се справиха положително с проекта през първата година.
Сега и двете училища са базови в проекта, като обмяната на практики,
ще се превърне в устойчив модел сред училищата.
С тези две посещения се доказа, че успехът се постига лесно, стига да
можем да приемем протегнатата ръка и да си признаем, че не винаги
можем да се правим сами – капсулирани в своята си училищна среда.
Приветстваме позитивизма на тези екипи и вярваме, че той ще зарази
всички училища, защото наистина „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”

РОМСКО ЗДРАВЕ
АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ
ВЪРХУ РОМСКАТА ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА - ЮНИ 2011
Нова структура в здравеопазването – Национален център по
обществено здраве.
В новата структурата в министерството на здравеопазването се вляха
Националният център по опазване на общественото здраве и
Националният център по здравна информация. Създаването й е
свързано с оптимизация на персонала на министерството. 110
служителите с отпаднали, променени или дублиращи се функции ще
бъдат съкратени от системата. Националният център по обществено
здраве и анализи е на бюджетна издръжка към министъра на
здравеопазването Новата структура ще подобри организацията и
е ф е кт и в н о с т т а н а е кс п е рт н о - ко н сул т ат и в н ат а , н ау ч н о изследователската и аналитичната дейност в областта на опазване на
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общественото здраве, както и на събирането и
анализирането на здравна информация.
Фелдшерите готвят протести
Около 4 хиляди фелдшери готвят протестни действия от първи юли
заради неясния им професионален статут. Според тях, проблемът стои
от години. Те настояват статутът им да се регламентира с наредба, която
да съответства на квалификацията им и на извършваните от тях
дейности. Фелдшерите настояват и да им се възстановени обучението в
медицинските факултети.То беше прекратено през 1998г. с мотив, че
тази специалност не съществува в ЕС. На среща с министъра на
здравеопазването, синдикалисти и представители на съсловните
организации е взето решение да се създаде работна група, в която ще се
обсъдят исканията на медиците. До края на август трябва експертите да
представят вижданията си по въпросите за обучението и работата на
фелдшерите
1356 процедури ин витро за 6.4 млн. лв
Фондът за асистирана репродукция е финансирал 1356 процедури ин
витро през тази година, общата сума за тях е 6.4 млн. лв. До края на
годината се очаква да се финансират още около 3000 процедури.
По предварителни данни на фонда тази година са се родили около 400
деца, а 300 са успешните бременности към момента.. На новия сайт на
фонда за асистирана репродукция - www.far-bg.org, всяка жена може да
провери онлайн дали е одобрена за финансиране на ин витро
процедури,на сайта жените могат да получат повече информация за
условията на финансиране, но и онлайн да проверят докъде са стигнали
документите им. Това става чрез въвеждането на входящия номер на
подадените от тях молби. Благодарение на онлайн регистъра на
процедурите ще се подобри и контролът на средствата, които отпуска
държавата. През октомври ще бъде готов он-лайн регистър, който ще
събира данни за ражданията във всички родилни отделения и акушерогинекологични болници в страната. Той ще струва 28 хил.лв.
Промените в наредба 40
Публикуваните в брой 49 /28.06.2011 на ДВ промени в Наредба 40 на
МЗ не само не решават съществуващия проблем с обслужването на
пациентите извън работното време на ОПЛ, но и в много случаи
създават нови проблеми. След въвеждането на императивното
изискване на МЗ за обслужване на болните в дежурни кабинети, в
много райони в страната бяха създадени такива в административните
центрове на общините. За изтеклите 6 месеца пациентите свикнаха да
търсят помощ в тези кабинети. С новите промени в Наредба 40 отново
императивно се поставя граница от 20 км за отстояние до дежурния
кабинет. По този начин много населени места се лишават от достъп до
вече организираните и функциониращи кабинети. С това изискване се
променя не само редът на обслужване на пациентите от тези населени
места, но и функционирането на вече съществуващите кабинети, които
ще изгубят част от финансирането си. Не става ясно как и по какви
източници ще се изчислява разстоянието между населените места.
Създава се изкуствено разделение между населените места и начина на
организирането на медицинска помощ за хората в тях. На ОПЛ в
населените места над 20 км от дежурните кабинети се налагат
императивно 2 варианта на организация на неотложната помощ –
дежурства всяка нощ и в почивните дни или самостоятелно 24-часово
разположение с телефонна консултация и преглед по преценка. Тъй
като в тези населени места кадровият ресурс и финансирането не е
достатъчно, за да бъде формиран кабинет с дежурен лекар, на практика
единственият вариант за медицинска помощ в тези населени места е
консултацията по телефона. Липсва ясна дефиниция на пакета
медицински услуги, които ще се извършват в дежурните кабинети,
както и взаимодействието със структурите на ЦСМП при
необходимост.
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