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Здравната стратегия – факти и
МОДЕЛИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА
ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА „НОВО
анализ
НА РОМИТЕ ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ
ПОКОЛЕНИЕ ОТ ЗДРАВНИ
ØЗдравните медиатори започнаха
изпълнението на плановете си за
СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД.
Четири са успешните практики за подобряване на достъпа на
действие
РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
ромите до качествени здравни услуги – здравните медиатори,
ØА н а л и з н а р е ф о рм и т е в На 8 юли, 2011 в Министерство на здравеопазването се проведе
здравно-социалните центрове, програмата за поддкрепа на ромиздравеопазването - юни 2011
Кръгла маса „Ново поколение от здравни специалисти от ромски
студенти по медицина и деинституционализацията, подчерта
произход. Резултати и перспективи“, организирана от Център
заместник-министърът на здравеопазването Десислава
[Наблюдател:
Амалипе. Целта на срещата беше да се разгледат и посочат
Димитрова по време на Форума на високо ниво „Принос на
конкретни механизми за
европейските фондове за интеграция на ромите” на 21 – 22 юни.
ØЛетен институт за учителите на
постигане на устойчивост
Посоченото напълно отговаря на реалността на терен: това са
Програмата "Заедно в час“
на вече успешната практика
основните практики, които понастоящем са видими в сферата на
ØРомската интеграция ще бъде
Програма за подкрепа на
ромското здравеопазване. Последната от тях не е специфично
в к л юч е н а в Н а ц и о н а л н ат а
с т уд е н т и и л е к а р и
здравна, а първите три са резултат от усилията на ромси и пропрограма за развитие „България
специализанти от ромски
ромски организации през последните няколко години. В
2020”
произход, обучаващи се в
настоящия и следващите броеве на бюлетина на Център Амалипе
ØКомисията за интеграция на
медицински колежи и
ще ви запознаем с посочените практики.
ромите избра представители на
университети в страната.
НПО в работната група по
Участници в Кръглата маса
изработване на Национална
б я х а М и н и с т ъ р ъ т п о ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ –
ФАКТИ И АНАЛИЗ
ромска стратегия
управление на средствата
ØС ъ з д а д е н а
е
от ЕС Томислав Дончев, Фактите:На заседанието си от 27 юли Министерски съвет одобри
Междуведомствена експертна
Заместник-министърът на План за действие за изпълнение на Здравната стратегия за лица в
група за изготвяне на
з д р а в е о п а з в а н е т о неравностойно положение, принадлежащи на етническите
Националната ромска стратегия
Д е сислава Димитрова, малцинства за 2011 – 2015 г. Планът предвижда дейности по
ØУв е л и ч а в а н е н а р а в н и т е
З а м . - м и н и с т ъ р ъ т н а основните направления на Здравната стратегия. По думите на
възможности за ромските жени
образованието, младежта и Министър Константинов, вносител на Плана, сред тях се
ØRomnya
науката Петя Евтимова, открояват подсигуряването на дейността на 28 мобилни кабинета,
ØКръгла маса Добри практики
Правда Игнатова от АСП, които ще обикалят страната и ще извършват прегледи. В Плана е
при интеграция на ромите на Алина Ковачи от Институт „Отворено общество” – Будапеща, включено още разширяване на мрежата на здравните медиатори,
пазара на труда в България
Димитър Димитров, представител на Ромския образователен продължаване на дейностите на здравно-социалните центрове в
ØЛятно училище в Ковачевци
фонд за България, Заместник-председателя на НССЕИВ Георги ромска общност, Програмата за превенция на ХИВ / СПИН и
туберкулоза в ромска общност, провеждане на информационни
ØБ о р и м з а с т а р я в а н е т о – Кръстев, представители на заинтересовани институции и
подпомагат работещите родители посолства, както и повече от 30 ромски студенти медицински кампании, профилактични прегледи, ваксинации и др. Заложени
университети и колежи в цялата страна. Участваха и основните са и дейности за продължаване на част от Програмата на обучение
Училище:
партньори по програмата – Институт „Отворено общество” – на роми в медицинските униреситети, която понастоящем се
София, който координира Компонент „Стипендии” на реализира с финансиране от Институт „Отворено общество” и
Ромския образователен фонд: кандидат-студентски курсове и
ØСеминар за планиране на Програмата; Център Амалипе, който координира Компонент
втората година от програмата за „Застъпничество”; Сдружение “Разнообразни и равни”, което стипендии за приетите студенти. Планът е одобрен с финансов
намаляване на отпадането на координира Компонент “Наставничество”; Про Медия, която разчет за периода 2011-2014 г. като средствата в размер на 4 674
ромски деца от училище
координира Компонент “Публично представяне на Програмата” и 000 лева са заложени в бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2011 г., както и в тригодишната бюджетна
ØФонд за стипендии в подкрепа Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”, която
на ученици, които се обучават в координира подготвителните курсове на кандидат-студентите. прогноза.
гимназиална степен
Заедно с тях участваха и д-р Стефан Панайотов от Фондация Достойнства, слабости и следващи стъпки:Планът за действие
ще замести съществуващия вакуум: предходният План за
ØЗ а п о ч в а и з г о т в я н е т о н а „Здравето на ромите”, Ганчо Илиев от Сдружение „Свят без
стандарта за интеркултурно граници”, Спаска Михайлова от Сдружение „Нов път” и др. действие бе за периода 2006-2007 г., а от 2008 до сега План за
образование
„Интеграцията на ромите няма алтернатива и в нея трябва да се действие не съществуваше. Това създаде множество проблеми
инвестира – подчерта в стъпителното си изказване министър пред изпълнението на и без това оскъдните действия в сферата на
[Кхере (у дома):
Дончев. – Но по-важното е в какво се инвестира – дали имаме здравната интеграция. Така например мобилните кабинети,
модели, които са се доказали като успешни и си струва да се оборудвани по програма ФАР с модерна и скъпа техника, за да
р е а л и з и р ат бе з п л ат н и п р о ф и л а кт и ч н и п р е гл ед и н а
ØО бу ч е н и е н а о бу ч и т е л и превърнат в държавна политика. В сферата на здравеопазването
„Стереотипи спрямо ромската такива модели има. Такъв е например моделът на здравния здравнонеосигурени, бездействаха след края на програма ФАР –
общност”
медиатор. Но той е само един елемент, който трябва да бъде поради липса на предвидени в бюджета на МЗ средства за
консумативи през 2008 и 2009 г. мобилните кабинети бяха
ØСтартираха дейно стта си допълнен от други. Програмата за подкрепа на роми – студенти по
стационирани в гаражи, а част от тях бяха прехвърлени в други
Центрове за развитие на
области по чисто политически причини. Здравните медиатори
общността
ежегодно се чудеха дали бюджетът ще отпусне средства за
ØТрето обучение за общностни
заплатите им през следващата година. Единствената реално
модератори от клубовете на
4 ЮЛИ - НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА
действаща програма бе тази за превенция на ХИВ / СПИН и
Амалипе
САЩ
туберкулоза, чийто ромски компонент бе изискване на Глобалния
ØЦ е н т ъ р А м а л и п е и Д - р
Калейнски проведоха безплатни По повод националния празник на Съединените американски фонд и се финансира от него. С приемането на настоящия План се
гинекологични прегледи
щати 4 юли Посолството на САЩ в България проведе слага край на тази несигурност. Предвидените средства трудно
ØРаздавайки презервативи, традиционния годишен прием. На него Председателят на Център могат да бъдат определени като „големи” – по-малко от 5 млн. лв.
за четири години. Недостатъчен и в известна степен – символичен
доброволците от Клуб 'К7' към Амалипе Деян
ресурс. Но все пак те дават сигурност за продължаване на някои от
Център Амалипе се сдобиха с Колев подари
най-важните неща, случващи се понастоящем в сферата на
ново попълнение
на Н.Пр.
здравната интеграция – поне в настоящия им мащаб. Той
ØROMA PRIDE
Посланик
о п р ед е л е н о е н ед о с т ат ъ ч е н , н о М и н и с т е р с т в о н а
ØПредст авител на Център Д ж е й м с
здравеопазването може и трябва да привлече допълнителен
Амалипе участва в практическо У о р л и к
ресурс за разширяване на успешните практики и за нови такива –
обучение за работа с медиите в ромско знаме,
чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” (мярка 5.3.
Лондон
к а к т о и
„Работоспособност чрез по-добро здраве” до този момент не се
ØПосолството на САЩ у нас с н и м к а ,
използва за целите на ромската интеграция), Българопроведе прием по случай 4 юли направена от
швейцарския меморандум (в него има специален ромски
националния празник на д е ц а ,
компонент с приоритети здравеопазване и образование),
Америка
изучаващи
споразумението с ЕИК и Норвегия (с аналогични приоритети).
СИП „Ромски
Средства има, от Министерство на здравеопазването в много
фолклор”
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ЛЕТЕН ИНСТИТУТ ЗА УЧИТЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА
"ЗАЕДНО В ЧАС"
На 14.07 в Банско стартира Летният институт за учителите на
Програмата "Заедно в час" с официален гост - Теодора Крумова. Теодора
Крумова сподели своя опит и се обърна към бъдещите учители с думите:
"Всяко едно дете е победител. Единствено от нас зависи да повярваме в това, да го
накараме и него да го повярва… Тогава то може да постигне всичко…” Първите
22ма учители по програмата се обучават изключително интензивно по време на 6
седмици, за да получат теоретически и практически познания, умения и
преживявания. Така те ще влязат уверено и успешно в класните стаи като млади
учители през септември 2011г. През първите две седмици участниците се обучават
от специалисти от "Заедно в час" и преподаватели от Софийски университет, като
усвояват основите на психологията, педагогиката, развиването на извънкласни
дейности и създаване на успешни взаимоотношения с училищни и местни
общности. През последните 4 седмици от института учителите придобиват
практиче ски опит като
преподават по реални учебни
предмети и програми на
ученици в Лятна академия. Тази
година тя се провежда в София с
участието на почти 200 ученика
от 5 до 12 клас. Заедно в час
работи за улесняване на равния
до стъп до каче ствено
образование в България, като
адаптира специфичен подход за
привличане на млади
инициативни хора в областта на
образованието. Програмата
привлича и подбира изявени
млади хора от разнородни области, които имат подходящи нагласа и
характеристики да станат учители с модерно мислене, с новаторска визия за
образователен процес, адекватен на потребностите на съвременното дете и на
обществото. Този подход работи успешно вече в 14 държави на пет континента,
като се прилага от организации партньори в световната мрежа Teach For All.
Учителите на Заедно в час се подготвят да посрещат предизвикателства в класната
стая. Те се учат как да планират уроците, как да мотивират учениците си в класната
стая и извън нея, как да въвличат родителите да участват активно в учебния процес
и да си сътрудничат с останалите учители и администрацията на училището, за да
допринесат максимално за успеха на своите ученици.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
РОМСКИТЕ ЖЕНИ
'Усилията на активистите на гражданското общество са променили в
много голяма степен начина, по който се възприемат ромските жени.
Ромските жени в неравностойно положение не могат повече да бъдат
възприемани единствено като жертви на множествена дискриминация. Напротив,
те трябва активно да прегърнат ролята на агенти на социалната промяна към
насърчаване на равни възможности, социална справедливост и човешко
достойнство, премахване на предразсъдъците и неравно третиране, повишаване на
самочувствието и утвърждаването на икономическа независимост, културно
признаване и гражданско и политическо представителство.' Това е един от
основните изводи на конференцията "Увеличаване на равните възможности за
ромските жени". 3-дневната среща в Тимишоара, Румъния, събра в края на юни и
началото на юли представители на европейски и международни институции и
правозащитни организации, активисти и представители на местната власт и
румънскуто правителство, множество ромски активисти, сред които Център
"Амалипе" - България, Романи
Крис - Румъния, Граждански
алианс на ромите в Румъния,
MONA - Фондация за жените Унгария, Асоциация Шарени
перлите – Печ, Унгария, Дром
Котар Местипен - Барселона,
Испания, Агенция "Заедно" Букурещ, Национален ромски
Център - Куманово, Република
Македония (голямата част, от
които и членове на
Европейското женско лоби) и
д р . Ко н ф е р е н ц и я т а бе
организирана в рамките на
проекта "Равенство чрез различието. Достъп на ромските жени на пазара на труда ",
реализиран от ромската женска асоциация “За Нашите Деца ". Конференцията
представи постигнатите резултатите от проекта. Изследването в рамките на
проекта се фокусира върху факта, че дискриминацията в резултат на пола, с която
се сблъсква даден човек, често се преплита с други социални неравенства, поради
нейното / неговото положение, възраст или стигма, свързани с неговата / нейната
етническа принадлежност. От друга страна, конференцията предостави
възможност за за междурегионален и интердисциплинарен диалог за ситуацията
на ромските жени в съвременното общество и за активизма на ромските жени.
Конференцията също така даде възможност да бъде представена новата
европейска мрежа "РОМНЯ – Ромските жени обединени". Мрежата беше
създадена в резултат от няколко по-ранни международни инициативи, и в отговор
на необходимостта да се гарантира участието на ромските жени на всички нива на
вземане на решения; както и на необходимостта да се създаде платформа за
сътрудничество между ромски и про-ромски активисти и организации, които
работят за овластяване на ромските жени във всички области на живота.

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ „СТЕРЕОТИПИ
СПРЯМО РОМСКАТА ОБЩНОСТ” СЕ ПРОВЕДЕ В
ГОРНА ОРЯХОВИЦА
От 11 до 15 юли 2011 г. в гр. Горна Оряховица се проведе
обучение на обучители „Стереотипи спрямо ромската общност”. Участие в него
взеха 22 експерти от Регионалните инспекторати по образованието (РИО),
Регионалните дирекции „Социално подпомагане” (РДСП) и Регионалните здравни
инспекции (РЗИ) от 6 области - София област, Враца, Велико Търново, Бургас,
Пазарджик и Шумен. Към тях се присъединиха техни колеги от аналогичните
институции в префектура Букурещ – Румъния. Участваха също така ромските
общностни модератори от Центровете за развитие на общността в Етрополе, Бяла
слатина, Павликени, Нови пазар и Пещера. Обучението бе организирано от Център
за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и Педагогическия факултет
на Великотърновския университет в рамките на проект „Да докоснем
недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи”,
финансиран от Европейската комисия. Според замисъла на проекта, обучените
експерти ще проведат обучения за преодоляване на стереотипите и за ефективна
работа в ромска общност с теренни работници в своите области – учители, здравни
и социални работници. Освен това те ще работят заедно по конкретни случаи
(напр. на отпаднали ромски деца, ранен брак и др.), които изискват сътрудничество
между отделните институции. Важна част от работата им ще бъде и
взаимодействието с местната ромска общност, както и съвместната работа с
ромските модератори, работещи в изградените Центрове за развитие на
общността. Този богат спектър от дейности ще бъде реализиран в 6 пилотни
области в България и една в Румъния. Участниците в обучението преминаха през
различни модули – Специфика на групите в ромска общност, ромските и празници
и брачните обичаи в България и Румъния, семейни нагласи сред ромската общност
в България и Румъния, социални, здравни и образователни проблеми в ромската
общност, социални дистанции и етнически стереотипи към ромите, лидерството в
ромска общност. Експертите от РИО, РДСП и РЗИ в България и Румъния се
запознаха с тяхната роля в Междусекторните групи за въздействие, а общностните
модератори – с дейностите и функциите на Центровете за развитие на общността и
работата им в тях. Всички участници също така преминаха през модул „Обучение
за обучители”, организиран от Великотърновския университет и получиха
сертификати за обучители. „Дойдохме объркани, но си тръгваме добре подготвени,
и най-вече – силно мотивирани да свършим своята работа! Пред нас се разкри света
на ромите, до който всеки ден сме се докосвали, но не сме успявали да го разберем.
Ще заразим теренните работници с това – и резултатите със сигурност ще дойдат!”
– записа един от участниците в анкетата за обратна връзка. Неговото мнение
отразяваше цялостния дух на срещата: във всяка от пилотните области се създадоха
истински екипи между трите ключови институции (в образованието,
здравеопазването, социалната защита) и ромските общностни модератори. От
октомври 2011 тези екипи ще покажат дали промяната в нагласите на учители,
здравни и социални работници може да се случи и ще доведе ли до промяна в
непосредствената им работа с ромите

РАЗДАВАЙКИ ПРЕЗЕРВАТИВИ, ДОБРОВОЛЦИТЕ ОТ
КЛУБ 'К7' КЪМ ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ СЕ СДОБИХА С
НОВО ПОПЪЛНЕНИЕ
На 16-ти юли (събота) беше първият ден от международният фолклорен
фестивал, който се състоя в парк „Марно Поле“. Доброволците от клуб К7
Велико Търново решиха да покажат на хората, които се бяха събрали в парка, че
дори в най-горещите дни отговорните младежи са на крак, готови да раздадат
няколко дузини презервативи. Налице бяха шестима доброволци, поради
късното определяне на датата
за работа на терен, но въпреки
малкия брой те доказаха, че
м о г ат д а с е с п р а в я т с
препълнения парк.
Благодарение на едно от
момичетата, което се отзова на
молбат а да с е доне с е
фотоапарат, беше направен и
снимков материал.
Присъстваха четирима от постарите членове, един от поновите и един съвсем нов
доброволец. Новият
доброволец Петър Монов изяви
желание да участва в
дейностите на клуба след като
научи за това, с което се
занимаваме. За съжаление това
се случи след Ковачевци и той
все още не е получил първото си
обучение. Дано занапред да
продължи да работи със същият
ентусиазъм и енергия, както в
първият си ден на работа на
терен.

Център Амалипе

ФОКУС

НАБЛЮДАТЕЛ
БОРИМ ЗАСТАРЯВАНЕТО – ПОДПОМАГАТ РАБОТЕЩИТЕ
РОДИТЕЛИ
Министерският съвет прие Отчет за 2010 г. и План за 2011 г. за изпълнение
на Националната стратегия за демографско развитие на Република България
(2006–2020 г.). Като най-остър демографски проблем в отчета се очертава
продължаващият процес на застаряване, който се изразява в непрекъснатото
нарастване на средната възраст на населението. През 1995 г. тя е била 38,9 г., през
2001 г. – 40,4 г., а през 2010 г. – 41,9 г. Средната продължителност на живота за
периода 2008–2010 г. е 73,6 г. – с 0,2 г. по-висока от тази за периода 2007–2009 г., се
посочва в съобщението. При мъжете тя е 70 г., а при жените – 77,2 г. В същото време
обаче по данните от Преброяване 2011 ромската общност продължава да бъде наймладата общност – 57.33% от ромите са на възраст до 29 г., докато едва 2.24% са на
възраст над 70 г., сравнено с 8.03% при турската и 14.55 % при българската
общност. Планът за действие за 2011 г., приет от правителството, ще допринесе за
забавяне темповете на намаляване на населението и стабилизирането му в
дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал,
включващ хората с тяхното здравословно състояние, образование, способности и
умения, посочват от МС. Стратегията включва пакет от мерки за закрила на детето,
дейности, подпомагащи съвместяването на родителството с трудовопрофесионална реализация, подобряване на условията на труд, заплащането и
качеството на заетост, осигуряване на заетост и намаляване на безработицата сред
младите хора. Сред целите, заложени в документа, е намаляването на броя на
децата в специализирани институции и насърчаване на отглеждането на децата в
семейна среда. В проекта е залегнала и замяната на осем пилотни дома за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 г. с нов модел на здравно-социални услуги за деца
и семейства от общността.
Преброяване 2011: разпределение по етнос и възраст
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НАБЛЮДАТЕЛ
РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ „БЪЛГАРИЯ 2020”
По повод Становищата на Център „Амалипе” относно предложените за
обществено обсъждане текстове на Националната програма за развитие „България
2020”, г-жа Юлиана Николова – председател на Междуведомствената работна
група за изработването на НПР – изпрати специално писмо до организация. В него
тя благодари за предложенията и подчертава, че проблемът за интеграцията на
ромите е сериозен за България и е една от сферите, в които има споделено
разбиране, че следва усилено да се работи.
„Безспорно е, че разрешаването на тези проблеми ще намерят отражение в
Националната програма за развитие: България 2020 ... в предстоящите за
изработване детайлни секторни стратегии към НПР.”, сочи писмото. В тази връзка
г-жа Николова предлага представители на Амалипе (както и на други организации)
да бъдат включени в работата на тематичните работни групи – особено на тази в
Министерство на труда и социалната политика по отношение на бедност и
социално изключване, пазар на труда и социални услуги, Министерство на
регионалното развитие и благоустройството по отношение на жилищната
политика, Министерство на образованието, младежта и науката по въпросите на
образованието и училищата, Министерство на здравеопазването по въпросите на
здравето. Изготвящата се в момента Националната програма за развитие „България
2020” ще бъде стратегически документ, очертаващ не само приоритетите,
заложени в стратегията „Европа 2020”, а и националните приоритети на България.
Подготовката му е възложена със заповед на Министър председателя на
Междуведомствена работна група, председателствана от Юлиана Николова. В
работната група участват ресорни заместник-министри от 16 министерства.
Очаква се документът да бъде финализиран до края на 2011 г. и да се превърне в
основа за новите Национална стратегическа референтна рамка, оперативни
програми, както и на националните прографи, финансирани от държавния бюджет.

ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА „НОВО ПОКОЛЕНИЕ
ОТ ЗДРАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ РОМСКИ
ПРОИЗХОД. РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ“
медицина е друг успешен модел, който дава шанс ромската общност да бъде
представена в здравната система на по-високо ниво и този модел също трябва да
бъде подкрепен!”. Министър Дончев подчерта още, че е необходимо Националната
стратегия за интеграция на ромите да бъде прагматично направена, като превръща
успешните практики - като Програмата за роми-студенти по медицина – в
държавни политики. Заместник-министър Димитрова подчерта, че Министерства
на здравеопазването разпознава 4 работещи модела за подобряване на достъпа на
ромите да здравна грижа: здравните медиатори, здравно-социалните центрове,
Програмата за роми-студенти по медицина и деинституционализацията. Ще
работим за разширяването и утвърждаването на тези модели, като за целта ще
изпълзваме както средства от европейските фондове, други финансови механизми,
така и бюджетни средства, увери г-жа Димитрова. По време на Кръглата маса бяха
представени компонентите на Стипендиантска програма за студенти по медицина
и лекари специализанти от ромски произход, постигнатите до този момент
резултати, ефектът на Програмата за подобряване на достъпа до здравеопазване и
предоставянето на здравни грижи за ромската общност, както и ефектът върху
цялостния процес на образователна и социална интеграция на ромската общност.
Всеки компонент бе представен от организацията, която го координира и от
студент. Искрените и непринудени думи на студентите, комбинирани с добре
структурирани презентации, на които биха завидели и техните преподаватели, се
оказаха най-добрата илюстрация за успеха на Програмата. Те показаха на
практика, че се създава цяла генерация от роми, които ще завършат медицински
университети и колежи с висок академичен успех и ще се включват в
застъпничество за подобряване на достъпа до качествени здравни услуги на своите
сънародници. Наситени с прагматичност бяха дискусиите при обсъждане на
възможностите за продължаване на програмата след изтичане на нейния пилотен
етап и за превръщането й в устойчива политика чрез механизмите на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” и други финансови инструменти.
„Ромският образователен фонд и Отворено общество ще финансират Програмата
още една година – посочи Деян Колев - Заедно трябва да намерим решение как да я
продължим!”.
В последвалата дискусия се очертаха 5 основни извода:
1. Програмата е успешна и няма да бъде допуснато нейното прекъсване;
2. Една от най-добрите възможности за продължаване на програмата е Норвежкия
финансов принос: в рамките на подписаното споразумение по него е предвидено,
че 10 % от предоставените средства ще бъдат за проекти, насочени към интеграция
на ромите. На практика всички компоненти от Програмата могат да бъдат
финансирани чрез този механизъм;
3. Българо-швейцарската програма е друга добра възможност: „ромският”
компонент в тази програма поставя акцент върху здравеопазване и образование;
4. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” също би могла да
финансира Програмата за роми – студенти по медицина. Необходимо е да се
дискутира в рамките на коя приоритетна ос това може да се случи и как да бъдат
финансирани всичките компоненти;
5. Държавният бюджет също трябва да се ангажира с финансирането на
програмата.

ФОКУС
ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ЗДРАВНАТА СТРАТЕГИЯ –
ФАКТИ И АНАЛИЗ
голяма степен зависи те да се насочат за изпълнение на Здравната стратегия. В
същото време Планът има някои слабости. Част от тях изглеждат като технически
грешки – напр. предвиденият за кандидат-студентски курсове ресурс е 4-5 пъти поголям от този, който ще бъде заделен за стипендии. Средствата отделени за
стипендии са едва за 10 студента годишно, а практиката от изпълнението на
Програмата за подкрепа на роми-студенти по медицина показва, че броят им е в
пъти по-голям (напр. през 2011 г. 117 ромски младежи и девойки кандидатстваха за
участие в програмата!). Част от другите слабости са по-скоро системни, но лесно
могат да бъдат коригирани. Така например, участието на НПО и силно ограничено
и е редуцирано до Програмата за превенция на ХИВ / СПИН и туберкулоза в ромска
общност. В същото време е ясно, че по много от останалите дейности
организациите, базирани в общността не само може, но и трябва да участват. В
допълнение, въпреки че Министерство на здравеопазването вече ясно
идентифицира 4 успешни практики в сферата на ромската интеграция (здравните
медиатори, здравно-социалните центрове, Програмата за подкрепа на ромистуденти по медицина и деинституционализацията), Планът за действие не е ясно
организиран около тях, което създава впечатление за хаотичност. Тези слабости
можеха лесно да бъдат отстранени при наличието на консултативен процес с НПО.
За съжаление, Планът за действие не бе консултиран с ромските здравни
организации, които научиха за него едва след внасянето му в Министерски съвет.
Това бе пропуск от страна на Министерство на здравеопазването. Националният
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, който трябва
да осъществява консултативния процес с ромските НПО (и участва в процедурата
за съгласуване на актове на Министерски съвет) отказа да изпълни тази си
функция. Така идеите на ромските организации останаха нечути. Въпреки
посочените слабости и липсата на консултации с ромските НПО, Планът може да
бъде приветстван! Наложително е слабостите (те не са по същество) да бъдат
коригирани – това може да стане чрез вътрешна заповед на Министър
Константинов. Важно ще е преди изготвянето на евентуални корекции да бъдат
проведени консултации с експерти, ромски и про-ромски организации – въпросът е
не само морален, но и въпрос на ефективност.

Център Амалипе
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УЧИЛИЩЕ

СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТТА СИ ЦЕНТРОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩНОСТТА
От 18 юли 2011 година, официално стартираха дейността си
Центровете за развитие на общността на територията на общините
Пещера, Етрополе, Бяла Слатина, Павликени и Нови Пазар. Центровете са част от
дейностите, които ще се реализират по започналият от 1 февруари 2011 г. проект
„Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската
общност”, реализиран в България от Център „ Амалипе” и финансиран от Европейската
комисия по Програма „ДАФНЕ”. Целта на проекта е да се даде възможност на младите
хора и жените от ромската общност да развиват капацитета и ресурсите на общността и
да повишат възможностите за социална реализация. За постигането на тази цел е
необходимо засилване на теренната работа на местно ниво в ромската общност. Център
за развитие на общността 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. За постигане на тази цел към всеки Център бяха назначени, след
проведен конкурс и последващи въвеждащи обучения по двама Модератори в
общността. Позицията Модератор в общността е нова за страната ни. Модераторите
организират и координират дейността на Центъра в съответната ромска общност.
Основните дейности, които се предоставят в Центъра са насочени към: - Превенция на
отпадането от училище и повишаване на мотивацията на ромските деца да посещават
училище; Превенция на ранните бракове и ранната бременност сред ромските девойки;
Превенция на насилието; Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции. Услугите на Центъра са 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. Идеята е Центъра за
развитие на общността да бъде и място за: Организиране на информационни беседи, с
цел повишаване на здравната култура, социалните компетентности и образователния
статус на ромската общност. Организиране на културни събития, честване на
календарни празници. Организиране на ромските родители за представяне и обсъждане
на теми, по различни въпроси, касаещи грижите за децата, повишаване на родителския
капацитет и развитие на умения за ефективно родителстване. Още в първите дни от
своята работа, Модераторите в общността започнаха „Картографиране” на съответните
общини, като първите две седмици анкетите бяха проведени на територията на
общинските центрове, градовете Пещера, Етрополе, Бяла Слатина, Нови пазар,
Павликени. Целта на това картографиране е да се проведе анкета, като модераторите
влезнаха във всяка една къща и проведоха разговори с всяко едно домакинство от
общността, по въпросите за образователният статус, брачните нагласи, здравния статус
на хората и др. Въпреки предварително извършената разяснителна дейност сред
общността за целта на картографирането, не навсякъде те бяха посрещнати
доброжелателно. На места хората се отнесоха с недоверие и се страхуваха да допуснат
Модераторите в къщите си. Причините за това бяха различни: страх от политическа
агитация, нежелание от споделяне от страх, че ще им се отнемат социални придобивки и
др. На базата на направените анкети ще се идентифицират нагласите по отношение на
р а н н и т е б р а ко в е и р а н н ат а
бременност в общността,
мотивацията за образование и доколко
д е ц ат а , м л а д е ж и т е и т ех н и т е
семейства са ангажирани с
необходимостта от това, всяко дете да
посещава детско заведение или
училище. Резултатите от проведените
анкети и директните контакти с
общността
ще позволят на
Модераторите да създадат карта на
своите региони, като се набележат
н а й - е ф е кт и в н и т е и ко н к р е т н и
д е й с т в и я з а п р е од ол я ва н е н а
специфични проблеми, като отпадане
от училище и ранни бракове. С картографирането на районите ще се допринесе и за
създаване на план за работа на Центровете по отношение на дискусии и общностна
работа с общността. Модераторите на базата на събраната информация ще могат да
организират за в бъдеще, кампании съвместно със съответните институции. Да
пожелаем професионален успех на Модераторите в общността!

УЧИЛИЩЕ
СЕМИНАР ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ВТОРАТА ГОДИНА ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА
РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ
На прага на летните отпуски и пръските от морски вълни, Център
Амалипе проведе генерална среща-семинар с училищата, продължила от 2 до 6
юли. Участниците в нея са директори на училищата, които избрахме да се
включат през втората година на проект „Превенция на отпадането на ромските
ученици от училище”. Проектът се реализира на национално ниво и се
финансира от Фондация „Америка за България”. Целта му е в изградената мрежа
от училища да се намали значително броят на отпадащите ученици,
бепричинните отсъствия, както и да се повиши успеха на учениците. Проектът се
надгражда върху методология за ефективната работа с ученици, родители и
учители, чрез въвеждане на СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор»,
съвместни дейности с институциите, родителите и децата за мотивиране на
учениците за активно участие в училищния живот и продължаване на
образованието в гимназиална степен. Моделът, който прилагаме и във втората
година от проекта, е познатият – съвместна работа между базово и пилотни
училища, при който базовото е водещото училище, което ще оказва помощ на
пилотните за задържане на учениците в класните стаи. Проектът се реализира за
втора година, като броят на училищата, включени в него нарастна от 35 на 100
училища от 20 области от цялата страна. Във връзка с разширяването на проекта

събрахме над 100 директора от училища, заявили желание да
участват в това ни начинание. В продължение на четири дни
екипът на Център Амалипе представи същността, целите на
програмата, както и основните дейности, които тя предвижда.
Училищата по области имаха възможност сами да откроят проблемите си
и с оглед на целите на проекта сами да предложат методите и дейностите, които
ще задържат и ще мотивират ефективно учениците им. Идеите, които се родиха
във всяко училище по време на срещата ни, ще бъдат заложени в индивидуалната
програма за превенция на отпадането, която всяко едно от тях ще изготви. Център
Амалипе ще подкрепи изпълнението на училищните програми чрез малки
съвместни проекти на базово и пилотни училища, като същевременно с това ще
оказва методическа помощ при реализирането й чрез осигуряване на екип от
експерти в сферата на
образователната интерграция.
Всички наши срещи са насочени
към това да провокираме
педагогическите екипи сами да
осъзнаят проблема и да дадат
свои решения за решаването им.
Защото вярваме, че всяко дете е
о тл и ч н и к , с т и г а д а бъ д е
накарано да повярва в това.
Нашите участници споделиха: «
Чудесна инициатива, прекрасни
хора, благородни намерения!
Благодаря Ви за всичко видяно и
преживяно! Колкото повече хора се докоснат до Вас и Вашите идеи, толкова подобър ще стане света за всички деца!» , Теодора Божинова, ОУ «Хр.Ботев», с.
Разлив; Иванка Иванова, ОУ «Хр.Ботев», с. Джурово.
ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ
ОТ УЧИЛИЩЕ” ПРЕЗ УЧЕББНАТА 20011/2012 Г.
След успешното завършване на първата година от проект „Превенция на отпадането
на ромските ученици от училище”, Център Амалипе продължава усилената си работа
с училищата от цялата страна. След проведеният конкурс за избор на базови и
пилотни училища за участие в проекта през втората година, бяха избрани 106
училища от 22 области в страната. Така проектът дава сериозна заявка за справяне с
един от най-наболелите проблеми в образователната система – отпадането на
ученици, особено от ромски произход. През учебната 2011/2012 година системните
дейности за намаляване на отпадането на ромските деца от училище ще бъдат
реализирани в три училища от област Видин, 9 от Монтана, 11 от Враца, 4 от
Кюстендил, 3 от Смолян, 5 от Пловдив, 5 от Хасково, 3 от Ямбол, 3 от Стара Загора, 5
от Бургас, 5 от Варна, 11 от Шумен, 5 от Търговище, 2 от Силистра, 4 от Добрич, 5 от
Русе, 6 от Разград, 3 от София –област, 3 от София – град, 6 от Плевен, 3 от Ловеч, 2 от
Пазарджик. Сред избраните училища има такива с богат опит в работата в ромска
общност. Такива, които са успели да мотивират и устойчиво да задържат ромските
ученици. Именно те ще изпълняват ролята на базови и ще оказват помощ на
останалите за реализиране на дейностите по задържането на ромските деца.
Специално обучени базови учители ще извършват ежемесечни посещения в
пилотните училища от тяхната област, с които ще работят в екип по проекта. През
новата учебна година ще продължим и разширим дейностите, които се оказаха
успешни през учебната 2010 / 2011 г. Всяко училище ще изготви своя Училищна
програма за превенция на отпадането, където ще заложи дейности като СИП
„Фолклор на етносите – ромски фолклор”, създаване на Ученически парламент,
създаване на Родителски клуб, въвеждане на практиката „ученици – наставници”,
изрпаботване на профил на ученика, партфолио за извършената работа,
индивидуална работа с всеки застрашен от отпадане и др. Специален акцент ще бъде
поставен върхуразработването и прилагането на методи за повишаване на успеха в
училище, както и за по-доброто усвояване на български език. Новост ще бъде и това,
че Регионални координатори ще подпомагат на терен работата на училищата по
задържане на децата и повишаване на техния успех.
Министерството на образованието, младежта и науката подкрепя дейностите и
целите на проекта. Изграждането на мрежата от училища се извършва с активното
съдействие на Регионалните инспекторати по образование в съответните области.
Щастливи сме, че успяваме заедно с институциите, ромската общност и НПО
секторът да прилагаме работещи модели по задържане на ромските ученици в
класните стаи, защото образованието е законово право на всеки, а равният достъп до
него е ключ към превръщането му в ценност за всички етнически групи в България.

ROMA PRIDE
Правозащитни организации от 40 страни на Европа ще
организират серия от културни и политически събития в
собствените си страни, като част от общоевропейска кампания срещу
антиромските стереотипи и расова дискриминация наречена Roma Pride. В тази
връзка, от 10 до 12 юли 2011 г. В Букурещ се състоя подготвителна среща под
председателството на Европейското обществено антирасистко движение EGAM и
неговия ръководител Бенджамин Абтан от Франция. В срещата участваха
представители на правозащитни организации от Италия, Турция, Унгария,
Румъния и България. Център Амалипе бе представен на срещата от Любомир
Лазаров. Ще бъдат направени допълнителни уточнения с партньорите в
коалицията за изясняване на конкретните действия във всяка една държава и
последващите общи действия на европейско ниво.
.

Център Амалипе
ФОКУС
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДЕНТИ ПО
МЕДИЦИНА И ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОТ
РОМСКИ ПРОИЗХОД
Програмата стартира в България през 2009/2010 учебна година с финансиране
от Проект „Ромско здравеопазване” на Институт „Отворено общество”
Будапеща в сътрудничество със Стипендиантската програма на Ромски
Образователен Фонд. В България тя се координира от Институт „Отворено
общество”, като нейните отделни компоненти се изпълняват от Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Сдружение
„Разнообразни и равни”, ПроМедия и Фондация „Здравни проблеми на
малцинствата”.
Програмата е изградена от пет взаимно допълващи се компонента:
- стипендии за студенти във висши медицински училища, професионални
училища и колежи, както и за лекари-специализанти: покриват таксите за
обучение и разходите за издръжка;
- кандидат-студентски курсове: по биология и химия за ромски младежи и
девойки, които възнамеряват да кандидатстват в медицински специалности;
- наставничество на стипендиантите: то е от страна на наставници, които са
преподаватели в съответните университети и колежи. Те подпомагат
студентите за постигане на по-високи академични достижения, както и за полесната социална адаптация в университета;
- обучение по застъпничество: ежегодно студентите, участващи в програмата
преминават мотивационно обучение, което включва теми от ромската история
и култура, специфика на работа в ромска общност, формиране на умения за
разрешаване на конфликти, себеуважение и лидерски умения, запознаване с
политиката за интеграция на ромите и в частност – в здравната сфера и др.
Обучението утвърждава съпричастността на участниците с усилията за
интеграция на ромите, както и развива техните индивидуални качества за
успешна адаптация и изява;
- публично представяне и популяризиране на Програмата.
Стипендиантската програма е насочена към ромски студенти, които учат във
висши медицински училища, както и лекари-специализанти, които се обучават
в акредитирани от Министерство на образованието и науката на България
учебни заведения и показват отлични постижения в професионалната си
кариера. През първата година на Програмата, бяха подкрепени общо 23
студенти в Медицински университети и колежи. През втората година
студентите подкрепени от Програмата са вече 57. Специалностите, в които се
обучават студентите са обща медицина, дентална медицина, дерматология и
венерология, здравен мениджмънт, акушерство, медицинска сестра, лаборант
и рехабилитатор, фармация. Общо 31 са наставниците, който оказват подкрепа
на студентите по академични и професионални въпроси. За академичната
2011 – 2012г. желаещите да получат стипендия са 117 като от тях 52-ма
кандидатстват по програмата за втора или трета година. Важен индикатор за
успеха на Програмата е увеличаващият се брой на участниците в нея, което
означава и увеличаващ се брой на ромите, обучаващи се в едни от най-трудните
специалности – медицинските. Комплексното въздействие на програмата води
до това, че приетите студенти не отпадат, а показват висок академичен успех.
Допълнителен индикатор е активното включване на голяма част от студентите
в дейности в ромска общност: превенция на ХИВ / СПИН, превенция на
туберкулоза, кампании за превенция на ранните бракове и др. Налице е ясна
тенденция чрез Програмата да се формира цяла генерация от специалисти от
ромски произход. Комплексна оценка на ефекта от Програмата бе направена
през февруари 2011 г. от Деница Сачева. Оценката ясно показва постигнатите
положителни нрезултати. Финансирането на Програмата от Институт
„Отворено общество” и Ромския образователен фонд е тригодишно и ще
приключи през учебната 2011/2012 г. Необходимо е да се намерят финансови
механизми за продължаване на програмата – в пълнотата на нейните основни
компоненти - след учебната 2011/2012 г. Център Амалипе е активно ангажиран
в застъпнически дейности в тази насока.

ФОКУС
ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ ЗАПОЧНАХА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНОВЕТЕ СИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
.
Двадесет здравни медиатора, избрани да участват в Европейската обучителна
програма за ромски медиатори ROMED, преминаха своето първо обучение от
29 юни до 2 юли в хотел «Банкя Палас». Обучителите Александра Райкова и
Бисер Алеков се справиха перфектно със своята задача. На достъпен език и с
използването на интерактивни методи, обучители и обучаеми разискваха
сложни теми като: Европейски институции, Права на човека, Расизъм,
Дискриминация, Маргинализация, Културни различия и т.н. В края на
обучението, здравните медиатори подобно на трудовите медиатори по същата
програма, разработиха своите планове за местни общностни действия, които
ще изпълняват до края на календарното година. Център Амалипе като
национална организация за контакт ще наблюдава работата на здравните
медиатори и ще дава обратна връзка на Съвета на Европа. Обучението беше
организирано с помощта на Националната мрежа на здравните медиатори в
лицето на г-жа Цвета Петкова и с любезното партньорство на г-н Петър
Атанасов и г-жа Росица Иванова от Секретариата на Националния Съвет за
Сътрудничество по Етническите и Интеграционните Въпроси към
Министерски съвет.
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КРЪГЛА МАСА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯ НА
РОМИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ
На 29 юли 2011 г. по инициатива на МТСП и Центърът за развитие на
човешките ресурси и регионални инициативи се проведе кръгла маса на тема:
„Добри практики при интеграция на ромите на пазара на труда в България”. Целта
на мероприятието бе да способства за ускоряване и подобряване на
благосъстоянието на ромите чрез обмен на опит и добри практики, а предпоставка
за провеждането му е фактът, че интеграцията на ромите е дългосрочно
предизвикателство пред правителството и обществото. През последните години
трудовото медиаторство се утвърди като успешен модел за активиране на
неактивните лица, който прилага индивидуален подход в работата с представители
на ромската общност. Специализираните трудови борси също се наложиха като
успешна практика за срещане на работодатели с представители на ромите. Тези
конкретни постижения, добри практики, успешни модели и механизми на работа за
интеграция на ромите на пазара на трудабяха обсъдени на кръглата маса. В
работата на кръглата маса взеха участие г-жа Росица Иванова, секретар на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
към Министерския съвет, Министерство на труда и социалната политика,
представено от г-жа Елена Гюрова и Кънчо Кантарджийски, представители на
Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, както и група трудови
медиатори от различни краища на страната. От името на Център Амалипе, в
качеството си на национална организация за контакт по изпълнение на
Европейския обучителен проект за ромски медиатори ROMED в работата на
кръглата маса взе участие г-н Любомир Лазаров, който представи основните
наблюдения и констатации от работата на трудовите медиатори през изминалите 6
месеца от началото на проекта. Презентацията му можете да намерите на адрес:
http://www.amalipe.com/files/bulletin/ROMED.pdf По време на дискусията
Агенцията по заетостта потвърди ангажиментът си да продължи финансирането на
програмата “Активиране на неактивни лица”, по която са наети основната част от
трудовите медиатори в страната, най-малко още 2 години.
КОМИСИЯТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ ИЗБРА ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА НПО В РАБОТНАТА ГРУПА ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА
РОМСКА СТРАТЕГИЯ
На 5 юли в Министерски съвет се проведе заседание на Комисията за интеграция на
ромите към Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (НССЕИВ). Целта на срещата бе да се изберат
представители на НПО в работната група, която ще изработи Националната
стратегия за интеграция на ромите (изискана от Съобщението на Европейската
комисия от 5.04.2011) и План за действие до 2020 година. В срещата взеха участие
заместник- председателите на НССЕИВ Георги Кръстев и Стела Костова,
секретаря на Съвета Росица Иванова и неправителствени организации. Център
Амалипе бе представен от Любомир Лазаров. На срещата се взеха следните
решения:-Работната група ще бъде съставена от няколко тематични групи:
Образование, Здравеопазване, Жилищни условия, Заетост и социално включване,
Култура и медии и Група за изработване на механизъм за изпълнение и наблюдение
на дейностите; -В работните групи съотношението НПО – институции ще бъде 3:2,
т.е. трима представители на НПО и двама представители на институции;-От
квотата на НПО в тематичните работни групи с обикновено мнозинство бяха
избрани следните представители:
Група “Образование” – Деян Колев, Румян Сечков и Донка Панайотова
Група “Здравеопазване” – д-р Панайотов, д-р Търнев и Ганчо Илиев
Група “Жилищни условия” – Мария Методиева, Александър Крачолов, Митко
Доков
Група “Заетост и социално включване” – Спаска Михайлова, Георги Богданов,
Николай Кирилов
Група “Култура и медии” – Васил Чапразов, Валери Леков, Методи Филипов
Група “Механизъм за изпълнение и наблюдение” – Лили Макавеева, Милен
Миланов и Илона Томова
Предстои определянето на представители на институциите, които ще влязат в
работните групи, като мандата и окончателния състав на работните групи ще се
одобри със заповед на Министър-председателя г-н Бойко Борисов. Работен
вариант на документите трябва да бъде представен до началото на месец септември
2011 г. През септември и октомври ще се проведат публични обсъждания на
работния вариант, като през ноември той ще бъде финализиран.
СЪЗДАДЕНА Е МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ЗА
ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РОМСКА СТРАТЕГИЯ
Със Заповед на Министър-председателя Бойко Борисов от 22 юли е създадена
Междуведомствена експертна работна група, която трябва да изготви предложение
за актуализация на Рамковата програма за интегриране на ромите в българското
общество 2010 – 2020 г. и оперативен документ към Рамковата програма в
съответствие със Съобщението на Европейската комисия „Рамка на ЕС за
национални стратегии за интеграция на ромите”. Работната група се
председателства от Георги Кръстев, съветник в политическия кабинет на
Вицепремиера Цветанов; зам.-председател е Стела Костова, заместникпредседател на НССЕИВ от квотата на гражданските организации. В работната
група ще участват 51 експерта. Двадесет и един от тях са представители на
неправителствени организации, избрани на заседание на Комисията за интеграция
на ромите, което се проведе на 5 юли. Останалите членове на групата са експерти от
основните министерства, имащи отношение към ромската интеграция. Център
Амалипе ще бъде представен от Деян Колев. Междуведомствената експертна
работната група трябва да внесе предложенията за актуализация на Рамковата
програма и за оперативен документ до 28 ноември 2011 г. Дейността на групата ще
се подсигурява от секретариата на НССЕИВ.

Център Амалипе
УЧИЛИЩЕ
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ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ
УЧАСТВА В ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА
РАБОТА С МЕДИИТЕ В ЛОНДОН

ЗАПОЧВА ИЗГОТВЯНЕТО НА СТАНДАРТА ЗА
ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ
Първа среща на работната група, изготвяща стандарта
за гражданско и интеркултурно образование се проведе на 19
юли в Министерство на образованието, младежта и науката. На
нея бяха дискутирани организацията на дейността на групата,
времеви график за дейността й, както и основните елементи от бъдещия
стандарт. Ръководител на групата е Габриела Миткова, Началник на
Регионалния инспекторат по образованието – Силистра. В групата са
включени експерти от МОМН, Министерство на здравеопазването, проф.
Ирина Колева (Софийски университет), Лили Ковачева (ЦОИДУЕМ), Деян
Колев (Център „Амалипе”), Румян Сечков (Фондация С.Е.Г.А.), д-р Р.
Стаменкова (БАСП), Мариана Банчева (Национална мрежа за децата),
директори на училища и детски градини. Съгласно Концепцията за нов Закон
за училищното образование един от основните Държавни образователни
стандарти, които ще организират цялата система на училищното и
предучилищното образование и спрямо които системата ще бъде оценявана е
Стандарта за гражданско и интеркултурно образование. На първата работна
среща стана ясно, че стандартът ще задава насоките за развитие на три типа
образование, които са хоризонтални за цялата училищна система и трябва да
бъдат представени във всяка една степен и всеки един предмет – гражданско,
интеркултурно и здравно образование. В съответствие с това стандартът ще
бъде съставен от три под-стандарта, които ще определят специфичните
изисквания, съдържателни цели и форми на организация. На срещата бе взето
решение да се сформират три под-групи, които да работят оперативно по подстандартите. Беше решено Деян Колев да координира групата за
интеркултурно образование, Анина Чилева – за здравно образование, а
Габриела Миткова – за гражданско образование. Следващата среща на цялата
работна група ще се проведе на 3 август. Стандартът за интеркултурно
образование бе едно от четирите основни искания на широк кръг от ромски
организации, които организираха застъпническа кампания за включване на
ромската образователна интеграция в новия Закон за училищното образование.
Кампанията бе подкрепена от Ромския образователен фонд и координирана от
Център Амалипе. Според организациите, стандартът трябва да предостави
законова основа за осъществяване на процеса на образователна интеграция
чрез десегрегация и въвеждане на интеркултурно образование. В Концепцията
за нов Закон, оповестена от МОМН на 22 март исканията на ромските
организации бяха включени, като предстои детайлното разработване на
текстовете на бъдещия закон през идните месеци.

Практическо обучение – уъркшоп за работа с медиите се проведе на 14 и 15
юли в Ръсел Хотел, Лондон, Англия, в което Център Амалипе участва със своя
представител Момчил Баев. Събитието беше организирано от Media Diversity
Institute (www.media-diversity.org) и събра представители на
неправителствени организации, работещи по проблемите на правата на
човека от България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша,
Румъния, Словакия и Словения. Срещата беше открита от Милица Пешич,
Изпълнителен директор на
медийната институция, а обучители
бяха журналисти с дългогодишен
опит в Би Би Си (BBC) – Тим ГроутСмит и Лили Поберешка. Сред
основните цели на обучението бяха
участниците да могат да разпознават
широкия кръг от инструменти за
общуване с медиите, да пишат прессъобщения, които „хващат окото”, да
дават телевизионни интервюта на
живо и да развиват идеи за медийни
стратегии и кампании. Методологията на уъркшопа се основаваше на
практика и интерактивност като за това се ползваха многобройни примери от
опита на участниците. Поставяха се практически задачи по време на всяка
сесия, за да се тренира теоретичната част и да се упражни наученото.
Участниците работеха в малки групи, след което представяха на останалите
работата си. Сред важните теми, които обучителите и участниците
дискутираха касаеха това какво искат медиите и журналистите, конкретни
механизми за ефективно общуване с тях, начини за изготвяне на добро прессъобщение, съвети по време на интервю и др. Подобно практическо обучение
се организира с цел повишаване на капацитета на НПО от Източна Европа,
работещи по проблемите на правата на човека, за да могат те по-ефективно да
изпращат посланията си към медиите. По думите на г-н Гроут-Смит и г-жа
Поберешка, едно добре формулирано послание винаги ще предизвика
интереса на медиите.

УЧИЛИЩЕ

Третото обучение на общностните модератори по проекта за общностен мониторинг
на достъпа до здравеопазване в ромска общност се проведе на 15 и 16 юли в хотелски
комплекс “Амбарица” в Горна Оряховица. На обучението присъстваха активисти и
доброволци на клубовете за местно развитие от четирите проектни населени места –
Балван, Батак, Върбовка и Водолей. Активистите на местните клубове бяха обучени
как да организират и водят ефективни срещи с хората и как да ръководят дискусии и
общностни срещи. Активистите сами разработиха въпросника за провеждане на
анкета за здравния статус на хората отпроектните места, като анкетирането ще
стартира на 26 юли. За тази цел са мобилизирани около 50 анкетьори – доброволци,
които за срок от две седмици, ще трябва да посетят всяка една къща и да разговарят с
хората по проблеми, свързани с детското и женско здравеопазване, както и достъпа
до болнична помощ за здравнонеосигурени лица.

ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ В ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ,
КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН
Фондация „Америка за България” има удоволствието да обяви
създаването на Фонд за стипендии в подкрепа на ученици, които
се обучават в гимназиална степен. Пилотната програма ще бъде
достъпна само за организации, които в настоящия момент са партньори на ФАБ
по проекти, свързани с ученици в икономически неравностойно положение.
Учениците няма да получават пари в брой, а администриращите организации
ще закупуват месечни карти за транспорт и учебници за подбраните
стипендианти. Сумата на индивидуалните стипендии не може да надвишава 400
евро на ученик в рамките на една учебна година. Тези стипендии нямат
ограничение по отношение на етническата принадлежност на децата.
Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните критерии:
1. Семейства с ниски доходи - доходът следва да бъде доказан със служебни
бележки или други документи от работодателя или бюрата по труда.
Родителите, които не работят на договор и не са регистрирани в бюро по труда декларация, че нямат постоянна работа. Организациите могат да прилагат
личната си преценка при дефинирането на ниския доход, но трябва да положат
всички усилия за подбора на деца, които срещат истински икономически
затруднения.
2. Проблем с големите разстояния - подбраните кандидати трябва да живеят на
разстояние от училището, което изисква ползването на транспорт, за който е
необходимо закупуването на абонаментна карта. Предимство имат учениците,
които живеят в отдалечени от училището квартали или учат в съседни градове и
села.
3. Общ успех, препоръка и есе - кандидатите за стипендия трябва да представят
официален документ от училището (служебна бележка или др.) с информация за
общия успех от предишната година, препоръка от техен учител и есе на тема
„Какво мога да направя аз за подобряване на положението в ромската общност”.
Администриращите организациите сформират комисии за подбор на
кандидатите, които трябва да включват членове на техния екип, учители и
представители на местната общност. Комисиите преценяват кои от децата,
които към момента участват в програми, финансирани от ФАБ, могат да получат
стипендии. Важни критерии при избора са: ниски доходи на семейството,
значително разстояние до училището, демонстрирана необходимост от
подпомагане, среден успех в училище, престиж на средното училище, в което
детето учи или е прието, както и репутацията на детето в общността (дали
околните го смятат за сериозно и отговорно дете, заслужаващо доверие и т.н.).

ТРЕТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩНОСТНИ МОДЕРАТОРИ ОТ КЛУБОВЕТЕ
НА АМАЛИПЕ В ОБЩИНИТЕ В. ТЪРНОВО И ПАВЛИКЕНИ

НАБЛЮДАТЕЛ
МЛАДЕЖИ МЕЖДУ 14 И 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ОТ 17
ОБЩИНИ СЕ УЧИХА КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗВАТ ОТ ХИВ И
СПИН.
За осма поредна година в Националния детски екологичен комплекс
„Ковачевци” в община Радомир се проведе Лятно училище за превенция на HIV
сексуално здраве. Училището започна на 3 юли и продължи до 9 юли. Организатор
на инициативата е Министерството на здравеопазването и Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария. В летния лагер участваха 179 младежи от 17 общини в
България, обучители на връстници от тези общини, лектори и членове на
Програмата за превенция и контрол на ХИВ/СПИН. От Велико Търново се
включиха дванадесет младежи – членове на доброволческия Клуб К7 към ЦМЕДТ
“Амалипе”. Целта на лятното училище беше тийнейджърите да повишат
сексуалната си култура, както и да се подпомогне развитието на Българската YPEER мрежа. В края на подобно обучение младежите стават квалифицирани
обучители на връстници, по който метод се работи за превенция на HIV, СПИ и
рисково сексуално поведение сред младите хора. Всеки ден всички участници се
събираха в смесени групи от различните градове преди обед и в малки групи
следобед и се обсъждаха различни теми, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН,
сексуално и репродуктивно здраве, хигиена и здравно възпитание на младежкия
организъм и др. Водещите на смесените и малките групи всеки ден, освен
задължителната информация, наблягаха чрез интерактивни методи и средства и
върху изграждането на толерантност към различието и работата в екип. В
програмата на обучението беше включен и турнир по волейбол, представяне на
градовете чрез театрални постановки и песни, мини концерт, екологична арт
инсталация и екоревю. Краят на Ковачевци всъщност не беше край. Той беше
начало. Началото на бъдещата работа на младите хора, участвали в обучението и
техните съвместни дейности в родната мрежа от обучители на връстници.
.

Център Амалипе
РОМСКО ЗДРАВЕ
АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И
ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РОМСКАТА ОБЩНОСТ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЮЛИ 2011
На 130 000 двойки с репродуктивни проблеми у нас е нужна подкрепа
Повече от 130 хиляди семейни двойки с репродуктивни проблеми у нас се нуждаят от
подкрепа. Според пациентската организация национално сдружение "Зачатие".
освен националния фонд за ин витро процедури е нужно създаването на общински
фондове, за да се обхванат нуждаещите се семейни двойки в България, които искат да
имат деца. Осем общини до момента заделят средства - всяка между 30 и 100 хиляди
годишно, като финансират средно от 20 до 40 двойки. Те отпускат пари за
съпътстващи изследвания и манипулации, които не се поемат от фонда за ин витро и
от Здравната каса. Идеята на пациентската организация е да бъдат създадени пакети
от 500 лева до 2000 лева в зависимост от това какво е необходимо да се финансира, с
които общинските фондове да помагат на нуждаещите се. (дълъг вариант)
Общинските болници до 12 юли можеха да поискат евросредства
Министерството на здравеопазването (МЗ) удължи срока за кандидатстване за
средства от ЕС за общинските болници в извънградските агломерации до 12 юли.
Общо 11 лечебни заведения могат да се възползват от субсидиите, които са в размер
от 1 до 4,6 млн. лв. Одобрените болници ще могат да използват средствата за
оборудване на лаборатории, осигуряване на дефибрилатори, ултразвукови апарати и
за ремонти. До момента документи за кандидатстване са подали от 7 болници –
Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Свиленград, Разлог, Етрополе. Проекти не са
подали само от лечебните заведения в Елхово, Крумовград, Белоградчик.
Влиза в сила "информираното преждевременно изписване“
Всяка болница е длъжна да представя на пациентите за подпис информирано
решение за преждевременно изписване по специален образец. Такова е изменението
в Наредба 49 на Министерството на здравеопазването (МЗ), което беше обнародвано
в “Държавен вестник”. Промените се правят, за да се гарантират по-добре правата на
пациентите и лекарите. В документа ще се посочват възможните рискове за здравето
на пациента при по-ранното му изписване и едва след като бъде разписан, болният ще
може да напусне болницата. По този начин е сигурно, че хората наистина са наясно с
рисковете и сами са взели това решение, мотивират се от МЗ. От ведомството
обясняват, че документът пазел и сигурността на лекарите, тъй като те вече няма да
могат да накарат насила хората да стоят в болниците. В случаите когато пациентите
доброволно са напуснали болницата по-рано и след това са настъпили усложнения,
медиците няма да са отговорни за това, подчертават от здравното министерство.
Освен това в информираното решение се посочва, че при преждевременното
напускане на лечебно заведение разходите по оказаните медицински грижи остават
за сметка на пациента. Новата мярка влиза в сила от 12 август.
БЛС иска закон за спешната помощ
От Българския лекарски съюз (БЛС) настояват за закон за спешната помощ, който да
регламентира дейностите, медицинските стандарти и статута на работещите в
спешните центрове. Медиците са предоставили предложенията си на
Министерството на здравеопазването (МЗ) и на комисията по здравеопазване към
Народното събрание, които могат да приемат подобен нормативен документ.
„Законът трябва да постулира понятието „спешна помощ”, да определи алгоритмите
и медицинските стандарти за оказване на спешна помощ, да регламентира статута на
работещите в центровете и филиалите за спешна медицинска помощ и да изгради
уредба, която осигурява непрекъснатост на информационния поток от Центровете за
спешна медицинска помощ към първичната извънболнична и болничната
медицинска помощ“, се казва в становището на БЛС. От съсловната организация
искат работещите в системата за спешна помощ да имат статут, равен с този на
полицаите и пожарникарите, заради аналогичните им отговорности към
националната сигурност. Предлага се още и създаване на авиационно-спасителен
отряд, като елемент от цялостната система за спешна помощ, както и задължителното
снабдяване на всички такива отделения с оборудвани линейки. Според БЛС спешната
помощ трябва да се финансира отделно, като центровете трябва да могат да оперират
с бюджета си като самостоятелен стопански субект. Освен това медиците искат в
закона да се регламентират и санкции при неправомерното ползване на спешна
помощ. Със закона трябва да се решат важни проблеми в бранша, като този с кадрите
и специализациите на медиците, смятат от БЛС. Затова от съюза предлагат следната
промяна – една година след придобиване на клинична специалност лекарите да бъдат
задължени да работят в областта на спешната помощ. Сред предложенията са и
операторите на тел. 112 и шофьорите на линейки да бъдат обучени за парамедици.
Таксата за джипито няма да се променя до официалната промяна на
минималната заплата
Таксата за посещение при личен лекар няма да се промени за пенсионерите. В
момента те плащат по 2,40 лв. – 1% от 240 лв., колкото е минималната заплата. От
септември тя може да стане 270 лева – съответно таксата скача на 2,70 лева.
Социално слабите хора и хората с хронични заболявания са освободени от плащане
на потребителската такса.
МЗ получи 10 млн. лева за преструктуриране на домове за деца
Министерството на здравеопазването получи 10 милиона лева за преструктуриране
на домове за деца. Средствата се предоставят от Министерството на регионалното
развитие и благоустройство по оперативна програма "Регионално развитие”.
Предвижда се с тях да се обновят 8 дома за деца до тригодишна възраст в градовете
Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Търговище, Габрово, Русе и дома "Св.
Параскева" в София. Целта е децата, които сега живеят в тях, да се изведат оттам и
около 500 от тях да се настанят в семейства – биологични или приемни. Домовете,
които ще се ремонтират, ще бъдат предназначени за дневни центрове и за оказване на
грижи и помощ на майките в затруднено състояние, за да се предотврати евентуално
изоставяне на детето. Предвижда се и изграждане на центрове за настаняване на
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малки деца с тежки увреждания. До 2020 год. се очаква
преструктурирането на останалите 23 дома в страната.
НАП пусна електронен калкулатор за здравните осигуровки
С него всеки може да изчисли дължимите здравни осигуровки и
лихвите към тях от 2000 г до сега. Адреса за проверка е :WWW.NAP.BG
Намаляват болните от туберкулоза
Осем случая на болни от туберкулоза отчитат от здравната инспекция през юли във
Великотърновска област. Миналата седмица в еленското село Константин също е
открит нов случай на болестта. В същото време обаче, според д-р Иванчо Драганчев
от Специализираната белодробна болница във Велико Търново, за тази година се
наблюдава лек спад на заболеваемостта. За първите шест месеца са регистрирани 34
нови случаи на болни от туберкулоза, три от които при деца, докато миналата година
заразените са били 41. Най-много болни има в община Велико Търново – 16, и в Горна
Оряховица – 8. 25 от новорегистрираните болни са с туберкулоза на дихателните
органи, а останалите с извънбелодробна туберкулоза, уточни д-р Драганчев.
Положителна тенденция е, че тази година лекарите в белодробната болница не
отчитат тежки форми
на болестта.

РОМСКО ЗДРАВЕ
ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ И Д-Р КАЛЕЙНСКИ ПРОВЕДОХА
БЕЗПЛАТНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В
С.БАЛВАН И С.ВОДОЛЕЙ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
На 30 юли тази година в село Водолей бяха организирани гинекологични прегледи
с д-р Калейнски като в организацията се включи кмета на селото Антоанета
Тодорова. Повечето жени, принадлежащи към етнически малцинства нямат
здравни осигуровки което означава, че повечето от тях нямат възможност да си
направят гинекологичен преглед поне един път годишно. Информация за това
дават здравните анкети, които направихме в четирите села – Водолей, Балван,
Върбовка и Батак. Г-жа Тодорова оказа съдействие като осигури кабинет, в който да
се проведат прегледите, както и неформална беседа за жените. Д-р Калейнски
прегледа 30 жени във Водолей и много внимателно изслуша проблемите на всяка
една от тях. Докторът раздаде полезни материали на дамите като календари,
брошури в които пише за женски болести, консултации и др.за които повечето жени
не знаят. На 23 юли същите прегледи се проведоха и в Балван. На гинекологичен
преглед минаха 10 жени.
Докторът направи
консулт ация на няколко
бременни жени и им обясни
подробно за раждането при не
осигурените жени. В двете
последователни визити, д-р
Калейнски имаше за цел
представяне на информация за
здравни теми и последващи
гинекологични прегледи. Д-р
Калейнски говори за често
с р е щ а н и з а б ол я ва н и я и
с и м п т ом и т е з а т я х н о т о
разпознаване.

НАБЛЮДАТЕЛ
ROMNYA
На 6-7 април 2011 г., по време на събитията, съпътстващи 5-та среща на
Европейската ромска платформа в Будапеща, представители на ромски
организации, работещи по проблемите на ромските жени (сред които и Център
Амалипе, представляван от Теодора Крумова), както и други женски организации,
обсъдиха идеята за създаване на широка платформа за засилване гласа на всички
ромски жени. В резултат от това се роди идеята за «РОМНЯ - ромските жени
обединени». «ROMNIA - ромските жени обединени» е отговор на необходимостта
гласовете на ромските жени да бъдат чути на местно, национално и международно
ниво. «ROMNIA - ромските жени обединени» е отговор на необходимостта на
всички жени от ромски произход да бъде гарантирано правото да участват във
всички процеси на местно, национално и международно ниво, за да бъде
гарантирана. «ROMNIA - ромските жени обединени» е отговор на необходимостта
от работа в мрежа между различните ромски и про-ромски организации, работещи
по проблемите на ромските жени. Мисията на РОМНЯ е да овласти ромските жени
чрез изграждането на мрежа, застъпничество, научни изследвания и
документация. ROMNIA е отворен процес, където всеки може да се присъедини,
след Като заяви интерес за това, попълвайки и изпращайки формуляр на
romniaunited@yahoo.com до 1 октомври, 2011. Формулярът за кандидатстване
може да бъдат намерени и на Facebook групата на
ROMNIA – Romani women united или поискан по
електронната поща.

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ”
Велико Търново 5000, п.к.113
Тел/Фах: (062) 600 – 224, center_amalipe@yahoo.com, http://amalipe.com

