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тържествата взеха участие 
М и н и с т ъ р ъ т  н а  
еврофондовете Томислав 
Д о н ч е в ,  Г л а в н и я т  
секретар на Министерство 
н а  о б р а з о в а н и е т о  Началото на новата учебна 
К р а с и м и р  В ъ л ч е в ,  година е най-големия 
посланиците на САЩ и празник за стотици хиляди 
Франция, началници на деца, родители и учители, 
РИО, кметовете на които с трепет и очакване 

влизат в класните стаи на 
в с е л е н ат а  У ч и л и щ е .  
Началото на новата учебна 
година е и повод за всички, 
които смятат просветата за 

своя кауза да си пожелаят „На добър час!”.
Началото на новата учебна 2010 / 2011 г. за Център 
„Амалипе” и 34 училища бе още нещо: начало на 
училищните дейности по проект „Намаляване на 
отпадането на ромски деца от училище”. За това 
екипът на Амалипе и учителите от три училища - 
ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Тишевица, общ. 
Враца, СОУ „Иван Вазов” – гр. Вършец, обл. 
Монтана и СОУ „Неофит Рилски” – гр. Долна 
баня, София-област организираха специални 
тържества на 15 септември. За да пожелаят „На 
добър час!” на програмата, както и на усилията за 
образователна интеграция на ромските деца, в 
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[Ромско здраве:
    ·Проблеми на 
здравната реформа по 
отношение на уязвимите 
групи в България
    

[Акцент на броя:

   ·Център Амалипе 
призовава за цялостни 
целенасочени действия за 
интеграция на ромите на 
национално и европейско 
ниво
 ·Среща на Център 
Амалипе с посланик Дьо 
Понсен
 ·Депутати от френския 
парламент се срещнаха с 
ромски неправителствени 
организации по 
инициатива на Център 
Амалипе
 ·Франция в язвата на 
ромската интеграция

риключиха местни 
кампании за превенцияна 
ранните бракове
 Център Амалипе 
проведе обучение с над 
50 представителите на 
РЦЗ и РИОКОЗ, 
участващи в 
изработването на 
областните здравни карти

 ·Хроника на събитията
·Европейската комисия 

оповести петгодишна 
стратегия за равенство 
между половете  
 Милена Дамянова е 
новият зам.-министър на 
образованието

Нов здравен 
министър

На добър час!
    ·Основно училище 
„Любен Каравелов“ в 
Пещера посрещна 
учениците си с приказно 
обновени класни стаи

 ·Кандидат-студентски 
курсове за подготовка за 
прием в медицински 
университети в България 
за младежи от ромски 
произход
 ·Ако живеем временно 
другаде, можем да 
изберем временно джипи
 ·Имунизирането на 
труднодостъпните групи

Пропуски в политиките 
за интеграция на ромите: 
Франция,Европейския 
съюз и българските роми ПРИКЛЮЧИХА МЕСТНИ 

КАМПАНИИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯНА РАННИТЕ 

БРАКОВЕ

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРИЗОВАВА ЗА ЦЯЛОСТНИ 
ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ 

НА РОМИТЕ НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО 
НИВО

През август завърши изпълнението на 
местните кампании по превенция на ранните 
бракове, реализирани от млади ромски 
активисти в десет населени места в различни 
краища на България. Кампаниите бяха част 
от  проект  „Превенция  на  ранните /  
насилствени бракове”, реализиран от Център 
Амалипе и подкрепен от програма ДАФНЕ 
III на Европейската Комисия.

През последните седмици събитията, случващи се с 
ромите във Франция, Словакия и някои други 
европейски държави, събудиха сериозно безпокойство 
относно цялостното положение на ромите, както и 
относно напредъка на процеса на ромско включване. 
Европейската общественост реагира негативно на 
опитите на френските власти да експулсират хиляди 
румънски и български роми. В своето изявление Вивиан 
Рединг, Вицепрезидент на Европейската комисия, 
изрази готовността на Комисията „да проведе отворен, 
прям и честен диалог с всички страни – членки за това 
как би било най-добре да поемем нашата съвместна 
отговорност към ромската общност, базирайки се на 
международните съглашения и Европейската харта за 
основните права” 
Като част от гражданското общество и ромското 
движение в България и в Европейския съюз, Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” 
следи и анализира въпросните процеси. 

НА ДОБЪР ЧАС!  

Н. Пр. Етиен Дьо Понсен, посланик на Република Франция

ПРОПУСКИ В ПОЛИТИКИТЕ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ: 

ФРАНЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
И БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ

www.amalipe.com
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ПРОПУСКИ В ПОЛИТИКИТЕ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ: ФРАНЦИЯ, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 
БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРИЗОВАВА ЗА ЦЯЛОСТНИ 
ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

РОМИТЕ НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО

Дълбоко загрижени сме за това, че експулсирането на роми от 
Франзция допълнително ще има тежки последици върху 
цялостните усилия за изработване и изпълнение на политиките за 
ромско включване, както и ще постави под въпрос някои от 
основните европейски правила и принципи. Случващото се води 
до няколко важни извода, които изискват адекватни последващи 
действия: 
# Случващите се събития ясно показват, че въпросът за ромите е 
не само национален, но и европейски въпрос. Доколкото 
свободното движение на хора е основен европейски принцип, не е 
възможно да бъде постигнат съществен напредък в интеграцията 
на ромите, ако интеграционните политики се прилагат само в 
някои европейски страни, а в други – не, или ако те следват 
различни стандарти и принципи в различните държави. До този 
момент Европейската политика за ромското включване се 
основава на т.нар. „10 Основни принципа” (Common Basic 
Principles) и се разглежда преди всичко като процес на обмен на 
добри практики между страните – членки на ЕС чрез 
Европейската ромска платформа.  Някои страни – членки 
проявиха интерес към използването на Структурни фондове за 
дейности, подпомагащи интеграцията на ромите, което бе 
насърчено от Европейската комисия. Това са важни 
основополагащи стъпки.  Но събитията от последните седмици 
ясно показват, че тези стъпки не са достатъчни и тепърва трябва 
да се работи за по-категорична и ясно очертана  Европейска 
стратегия за ромите, която да дефинира общи европейски 
стандарти за ромско включване, както и механизми за мониторинг 
върху изпълнението на тези стандарти на национално и 
регионално ниво. Европейската ромска платформа трябва да 
отиде отвъд обмяната на добри практики и да получи 
правомощия, позволяващи формулирането на политики, 
консултации и мониторинг на процеса на ромско включване.  
Използването на Европейските фондове за ромско включване 
трябва да се превърне в задължение на страните – членки: 
следвайки примера с промените в чл. 7 от Правилника на 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейският 
социален фонд и Европейският фонд за развитие на селските 
региони трябва да дефинират специфичен дял от финансирането 
си за дейности, подпомагащи ромското включване; 
# Последните събития ясно показват, че съществуват сериозни 
проблеми в сферата на ромската интеграция в страните от 
Източна Европа и че първопричините, които са накарали ромите 
да изоставят домовете си и да заминат зад граница, не са 
изкоренени. Липсата на интеграция в родните им държави 
принуждава хиляди роми от Източна Европа да мигрират в други 
страни от Европейския съюз в търсене на по-добър живот. 
Въпреки съществуването на някои добри стратегии и програми, 
приети от няколко национални правителства, продължава да е 
налице огромна потребност от конкретни и целенасочени мерки 
за изпълнението на тези документи: с ясно определено 
финансиране, подходяща административна инфраструктура и 
механизми за включване на гражданското общество и самата 
ромска общност. Европейската комисия свърши добра работа в 
насърчаването на страните от Източна Европа да изпълняват 
своите стратегии за интеграция на ромите по време на пре-
присъединителния период. Тези усилия трябва да продължат: 
Комисията трябва да бъде по-активна във въздействието си върху 
националните правителствата по отношение на дейностите, 
насочени към интеграция на ромите. Европейската ромска 
платформа трябва да развие механизми за политически 
консултации и мониторинг на националните политики за ромска 
интеграция. Процесът на подготовка на новите оперативни 
програми за следващия планови период трябва да бъде 
организиран по начин, който гарантира участието на ромските 
организации, а включването на мерки, за ромска интеграция в 
програмите за следващия планови период трябва да бъде активно 
подкрепено с цел да се гарантира използването на Структурните 
фондове за социално и икономическо включване на ромите, както 
това е предвидено в Комюникето за социалното и икономическо 
включване на ромите в Европа от 7-ми април 2010 г. 

По данни на френският вестник "Монд", 
през 2009 г. от Франция са експулсирани 9875 
роми, от тях 85% към Румъния. През месец юли т а з и  
година в градчето Сент-Анян, централна Франция, избухнаха 
безредици. Група роми нападнаха местната жандармерия, след като 
полицай уби ромски младеж. Нанесени бяха щети като опожаряване 
на коли, отсичане и изгаряне на дървета, потрошаване на светофари и 
пътни знаци.
Френският президент Никола Саркози свика извънредна среща на 
министрите, на която се взе решение незаконните лагери да бъдат 
премахнати. Канцеларията на президента оповести в официално 
изявление, че лагерите са "източници на нелегален трафик на хора,  
на дълбоко шокиращи стандарти на живот, на експлоатация на деца 
за просия, проституция и престъпност".
На 28 юли френският министър на вътрешните работи Брис Ортефьо 
обяви намерението на правителството да разруши половината от 300 
нелегални лагера, в които живеят роми и да експулсира тези, които са 
от други страни от ЕС. 
На 29 юли българският министър на вътрешните работи Цветан 
Цветанов съобщи по време на пресконференция в МС, че България и 
Румъния предприемат своевременни действия по прибирането на 
български и румънски роми, нарушавали обществения ред във 
Франция.
През август френските власти започнаха депортирането на ромите до 
Румъния и България. До средата на септември бяха върнати повече от 
1200 души. Франция дава 300 евро за възрастен и 100 евро на дете на 
емигранти - роми, които приемат да отпътуват.
Първата група от 13 души български роми, върнати от Франция, 
пристигна в страната на 20 август. На 25 август още 13 български 
роми от Франция, сред които и деца, пристигнаха на летище София. 
На 10 септември 14 български роми  бяха върнати в страната ни. 
Френските емиграционни власти вземат пръстови отпечатъци от 
всички роми, които се експулсират.
Множество протести избухнаха в началото на септември във 
Франция срещу мерките на правителството при експулсирането на 
роми.  
На 9 септември Европейският парламент прие, с мнозинство от 337 
евродепутати, адресирана до Франция резолюция срещу 
депортирането на роми.  
На 14 септември Еврокомисаря по правосъдието Вивиан Рединг в 
публично изявление сравни връщането на роми от Франция с 
депортиранията на евреи през Втората световна война.  
На 17 септември, по време на среща на Европейският съвет, 
готовността на ЕК да започне съдебна процедура заради 
депортирането на роми бе основно дискутирана и породи широки 
спорове.  
На 23 септември Център Амалипе и други ромски организации 
връчиха на парламентарна делегация от Националното събрание на 
Френската република и френския посланик в България писмо до 
Френския парламент и до президента Саркози, призоваващо към 
прекратяване на експулсирането на роми. В него се призовава още за 
съвместна френско-българска инвестиционна програма, насочена 
към най-бедните райони в България, от където са и най-големият 
брой емигранти в западноевропейските държави, както и да се 
продължи диалога с българското правителство по въпросите на 
ромската интеграция. 
На 26  септември в интервю министър Цветанов заяви, че е нужно 
„да се направи сериозен анализ на проблемите с ромите, защото тези 
среди са инкубатор, който генерира престъпност".
На 29 септември Европейската комисия официално предупреди 
Франция, че ще и бъдат наложени санкции заради масовото 
експулсиране на роми от страната. 

НАБЛЮДАТЕЛ
ХРОНИКА НА СЪБИТИЯТА
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ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРИЗОВАВА ЗА ЦЯЛОСТНИ 
ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

РОМИТЕ НА НАЦИОНАЛНО И ЕВРОПЕЙСКО НИВО

# Последните събития ясно показват, че са необходими 
специфични, целенасочени действия, които да дадат тласък на 
интеграцията на ромите. Крайната цел на цялостния процес на 
ромска интеграция е ромите да бъдат включени в масовото 
образование, националния пазар на труда и в макро обществото 
като цяло, както това е формулирано в Четвъртия основен принцип 
на ромското включване „Включване в общия дневен ред” (Aiming at 
the mainstream).  В същото време става ясно, че използването 
единствено на общи (mainstream) средства би отнело твърде много 
време и поради това са необходими целенасочени (таргетирани) 
действия за интеграция, кокто те са формулирани във Втория 
принцип на ромското включване: „Експлицитна, но не 
изключителна насоченост” (Explicit but not exclusive targeting). 
Целенасочени (таргетирани) мерки за ромска интеграция трябва да 
бъдат осъществени както на национално, така и на европейско 
равнище. Тяхната подготовка и изпълнението им трябва да бъдат 
съвместна отговорност на националните правителства, на 
Европейската комисия и на ромската общност чрез механизмите на 
Европейската ромска платформа  и аналогичните механизми на 
национално ниво. Изпълнението на тези мерки трябва да бъде 
финансово обезпечено от Европейските фондове и от съответните 
национални бюджети. Мерките, ориентирани към ромско 
включване, трябва да бъдат включени в новите оперативни 
програми по начин, който да гарантира специфично финансиране и 
ясни отговорности за тяхното изпълнение. Изпълнението на 
националните стратегии за интеграция на ромите също трябва 
получи адекватна административна и финансова подкрепа.  
В крайна сметка, събитията от последните седмици ясно показват, 
че участието на няколко заинтересовани страни е задължително за 
задвижването на процесите на ромска интеграция: националните 
правителства, неправителствените организации, ромската 
общност, европейските институции. Европейската комисия трябва 
да изиграе важната роля на посредник между страните – членки, 
както и на наблюдател на постигнатия напредък: ангажимент, 
който бе подчертан и в изявлението на Вицепрезидента Вивиан 
Рединг. Европейската комисия трябва да поеме своя ангажимент и 
за изработването на по-категорична и ясна Европейска ромска 
стратегия, за увеличаване на правомощията на Европейската 
ромска платформа, както и за извеждане на ромското включване на 
по-високо ниво в дневния ред на ЕС. Процесите от последните 
седмици са индикатор за това, че е време за действие!
В тази връзка, ние апелираме за:

  * Комплексни, целенасочени мерки за интеграция на ромите както 
на национално, така и на европейско ниво, осъществявани 
съвместно от европейските институции, страните – членки и 
представители на неправителствените (ромски) организации; 

   * По- ясна и категорична Европейска ромска стратегия;

 *По-сериозно ангажиране на националните правителства с 
действия за интеграция на ромите, имащи  специфично 
финансиране, ясни срокове и отговорности.

www.amalipe.com
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ПРОПУСКИ В ПОЛИТИКИТЕ ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ: 

ФРАНЦИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 
БЪЛГАРСКИТЕ РОМИ

СРЕЩА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ С ПОСЛАНИК ДЬО 
ПОНСЕН

Актуалните въпроси, свързани с интеграцията на ромите в 
България и експулсацията на български роми от Франция бяха 
обсъдени на среща на Н.Пр. Посланикът на Франция Етиен дьо 
Понсен и представители на Център Амалипе. Срещата се 
състоя на 15 септември в гр. Долна баня, където Посланик дьо 
Понсен участва в тържество по повод началото на новата 
учебна година и началото на проект „Намаляване на отпадането 
на ромски дсеца от училище”. От страна на Център Амалипе в 
срещата участваха Теодора Крумова, Таня Ванова, Мирослав 
Ангелов, Христина Велчева и Анелия Илиева.

Ромските активисти представиха позицията на Център 
Амалипе относно експулсацията на български и румънски 
роми от Франция. Случващото се нарушава основни 
европейски принципи и ще се отрази силно негативно на 
идеята за социално приобщаваща Европа, посочи Теодора 
Крумова. Необходима е цялостна и последователна политика за 
интеграция на ромите, която да се осъществява както на 
национално, така и на европейско ниво и да бъде обезпечена с 
подходящо финансиране и административна инфраструктура. 
Необходимо е също така Европейската комисия да окаже по-
активно въздействие върху националните правителства за 
реално изпълнение на документите за интеграция на ромите, а 
не за „изпълнение на думи”, подчерта Крумова.
Посланик дьо Понсен се съгласи с необходимостта ромската 
политика да се прокарва едновременно на европейско и на 
национално ниво. Националните правителства имат основна 
отговорност за интеграцията на всички свои граждани и е 
необходимо да се следи внимателно доколко те интегрират 
ромите. Необходимо е спешно да се подпомогнат бедстващите 
ромски гета, защото е недопустимо европейски граждани да 
живеят в такива условия.
Мирослав Ангелов, Христина Велчева и Анелия Илиева – 
студенти по медицина – представиха Програмата за студенти – 
медици от ромски произход. Посланик дьо Понсен бе впечатлен 
от мотивацията и успехите на студентите и подчерта, че тази 
програма е пример за успешна инициатива и пожела тя да бъде 
продължена след приключване на пилотната й фаза.

продължава от стр. 2 



Европа. Липсата на възможности за доходи и реализация 
подтикват десетки и дори стотици хиляди роми от бедните селски 
райони на България да търсят препитание и достойно 
съществуване в „старите” членки на ЕС. Франция не е популярна 
дестинация, за разлика от Германия, Белгия, Испания, Италия, 
Швеция и др., в които живеят многохилядни ромски колонии от 
България и Румъния. Огромната част от тях сравнително бързо 
намират работа, легализират престоя си, децата им посещават 
училище..., т.е. успяват да се интегрират. Нещо, което същите тези 
хора нямат шанс да направят в родните си държави. Ромските 
миграции от България и Румъния всъщност са ясен и неоспорим 

Летните месеци се оказаха особено горещи за ромите, Франция, знак за неуспеха на интеграционната политика в тези две държави! 
Европейската комисия „и всичко останало”. Изпращайки в При това е очевидно, че този неуспех се дължи не на нежелание от 
родните Румъния и България няколко стотици роми, Франция страна на ромите или на принципна невъзможност за 
бръкна с пръст в две отворени рани: миграцията на стотици хиляди интегрирането им (същите тези роми се интегрират успешно в 
роми от Източна в Западна Европа и в язвата на многословната, но Западна Европа), а на липсата на цялостна и системно 
неслучваща се ромска интеграция. осъществявана политика за интеграция. 
Нещо подобно бе направено от Италия две години по-рано и бе Тази липса е очевидна в Румъния и България. Ежегодните 
подминато с почти пълно мълчание. Но този път реакция имаше, „розови” отчети за свършеното, които правителствата на двете 
при това почти незабавна, остра, многостранна и водеща до серия държави представят в рамките на инициативата Десетилетие на 
от последващи събития. Стотици хиляди европейски граждани ромското включване трудно прикриват липсата (или недостига) на 
заляха улиците на Париж и ред други градове за да кажат „Не!” на реално осъществени действия. Нещо повече – те не биха могли да 
експулсацията на ромите. След разгорещени дебати, спрат стотиците хиляди роми, които оставят къщи и роднини за да 
Европейският парламент прие своя резолюция от 9 септември, в поемат по трудния – но очевидно по-успешен – път на 
която осъди действията на френското правителство, призова за „гурбетчийството”, т.е. на икономическата миграция. Липсата на 
спиране на експулсирането, както и – за пореден път – за цялостна интеграционна политика е очевидна и на европейско 
създаването на Европейска ромска стратегия. Особено остра бе ниво. От две години Европейският парламент и Европейската 
реакцията на Вивиан Рединг – Вицепрезидент на Европейската комисия дебатират какъв да е формата на т.нар. Европейска ромска 
комисия и Комисар по правата на човека. След първоначално стратегия, в каква степен това е европейски и / или национален 
мълчание, тя сравни действията на френското правителство с проблем и т.н. Очевидно е, че междувременно възелът на 
Холокоста спрямо ромите по време на Втората световна война и проблемите се заплита и изисква спешни действия.
задейства наказателна процедура спрямо Франция. Разгоря се „А сега на къде?” е въпросът, който мнозина днес си задават: 
политически скандал, който се превърна в основна тема и на участници в събитията и анализатори. И в най-смелите си мечти 
провелия се през септември Европейски съвет. застъпниците за ромската интеграция едва ли са очаквали, че 
В отговор френското правителство призова за по-сериозно ромите ще се превърнат в централна тема за дебат на всички 
внимание на европейските институции върху процесите на ромска европейски институции. Никога до сега моментът за решителни 
интеграция и за използване на средства от структурните фондове действия за интеграция на ромите не е бил толкова подходящ! 
за тази цел. Интеграцията на ромите в техните родни страни куца и Силната подкрепа на европейската общественост за интеграцията 
не бива да се очаква Франция да носи отговорност за това; на ромите, ангажиментът на Европейската комисия към ромския 
румънското и българското правителство трябва да предприемат въпрос и „раздвижването” сред националните правителства не 
конкретни действия за ромска интеграция, а Европейската бива да бъдат изпускани!
комисия трябва да проследи дали средствата от структурните Очевидно е, че не може да се очаква миграцията да бъде ключ за 
фондове реално достигат до ромите, настояха от администрацията ромската интеграция. В едно отношение аргументите на 
на Саркози. френското правителство могат да бъдат разбрани – 800 000 роми от 
Реакцията на българското правителство трудно може да бъде България и 2 млн. от Румъния трябва да намерят достойното си 
оценена, защото такава по-скоро нямаше. Министърът на място в своите родни държави. Отговорът на въпроса „Как да 
българите в чужбина Божидар Димитров не направи нито едно бъдат спряни миграциите на ромите от България и Румъния” никак 
изказване в тази насока: навярно воден от презумцията, че ромите не е сложен. Огромната част от ромите-мигранти декларират, че 
не са „българи в чужбина”; освен това през този период той рязко биха се върнали „в къщи”, ако имат възможност за доходи, които са 
намали публичните си изказвания, след като нарече българите дори на половина от тези в западноевропейските страни и 
„шибан народ”. Министър-председателят Борисов зае позицията възможност за нормален достоен живот и реализация: което с най-
„Това нас не ни засяга” и „Ние проблем с ромите нямаме”, прости думи е същността на понятието „интеграция”. 
опитвайки се да изведе България от разгорелия се спор с Всъщност миграцията може да се окаже „ключ” – но не и основно 
аргумента, че само стотина български роми са върнати обратно – средство - за ромската интеграция в две насоки. От една страна, 
цифра, която контрастира с хилядите румънски роми. Дали някой в успелите роми-мигранти (а това са огромната част от 
Европейската комисия повярва, че България няма проблеми с емигриралите роми) биха могли да тласнат цялостния процес на 
ромите е трудно да се каже: при всички положения дори този интеграция. За мнозинството от тях образованието и работата са 
„някой” се разубеди след като в края на септември в Брюксел основни ценности, доколкото виждат, че в Западна Европа те 
Вицепремиерът Цветанов (в чиито ресор е ромската интеграция) носят доходи. Ако поне една чат от тях бъдат привлечени обратно в 
оповести, че ромите са „генератор на престъпност”. Изказването България и Румъния, те неминуемо ще променят ромската 
бе незабавно окачествено като „недопустимо” от Европейската общност в тези държави по посока на нейната по-бърза 
комисия. модернизация. Това обаче може да стане чрез икономически 
Ромските организации – на европейска и национално ниво – стимули, за които правителствата понастоящем дори не мислят. 
реагираха според възможностите си: чрез декларации, петиции и В то р о ,  м и г р а ц и я т а  н а  р ом и  н е м и н уе м о  вод и  д о  
малочислени демонстрации. Кризата, в която се намира ромското „интернационализиране” на ромския въпрос: той се превръща в 
движение не е тайна: затова и никой не очакваше, че ромските предизвикателство пред обединена Европа. С оглед на неуспехите 
организации ще успеят да защитят ромите. Но все пак липсата на на националните правителства в Източна Европа да формулират и 
взаимодействие, контрастираща с добре организираната реакция осъществят цялостна интеграционна политика, ангажирането на 
на не-ромските организации (като Амнести Интернешънъл и др.) е Европейският съюз е добра новина. Стига това ангажиране да не 
повод за сериозен размисъл относно състоянието на ромското доведе до отмяна на ангажимента на националните правителства: 
движение и необходимите действия за развитието му. подобно на мнозинствата в България и Румъния, ромите са преди 
Едва ли някой може да каже със сигурност какъв е броят на ромите всичко български и румънски граждани. 
от България, които понастоящем живеят в страните от Западна 
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През лятото колективът на Основно училище „Любен Каравелов” в гр. Пещера по своя инициатива реши да подготви изненада за 
своите ученици. Директорът г-жа Величка Василева и преподавателите със средства на училището и със собственоръчни сили 
направиха ремонт на класните стаи, като всички класни ръководители имаха свободата да проявят творческия си усет и да  оцветят и 
аранжират класните стаи така, като те искат. В резултат на техния ентусиазъм, на първия учебен ден завърналите се от ваканция ученици бяха 
посрещнати в едно обновено, цветно, весело и атрактивно училище.
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ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ

делегация се съгласиха, че всеки случай на експулсиране трябва 
да се разглежда персонално, а не в резултат от принадлежност към 
определена етническа група. “Ние всички сме убедени, че ромите 
са част от обществото, в което живеят и те трябва да имат всички 
права, които имат и останалите жители на Европейския съюз.” – 
допълни Жан Гобер, председател на групата за икономически 
въпроси. “Фактът, че хиляди граждани на Европа приемат да 
отидат в други европейски държави, където понякога живеят при 
много лоши условия, показва, че в собствените им страни тези 
условия са още по-лоши. Това, което трябва да направи ЕС е да 
реши цялостно този проблем в рамките на ЕС и френските власти 
ще подпомогнат другите национални държави в това.” 
Представителите на делегацията проявиха интерес към “Ние си даваме сметка, че проблемите на ромите са европейски 
проблемите на ромите в България, политиките за интеграция и проблем и Европейският съюз не може да остави Румъния и 
защо въпреки тях, ромите в България продължават да живеят при България сами да се справят с това. Това, което ние можем да 
условия, които ги карат да емигрират и да търсят по-добър начин направим, е да привлечем общественото внимание към проблемите 
на живот. Д-р Стефан Панайотов от Фондация “Здравето на на ромите.” Това заяви във Велико Търново Жерминал Пейро, 
ромите” – Сливен сподели, че според него една от причините е, че председателят на Групата за приятелство България – Франция. 
ромите в България все още се възприемат като проблем, а не като Парламентарна делегация от Националното събрание на Френската 
потенциал. “Ромите в България са една нереализирана република, придружена от френския посланик в България Н.Пр. 
възможност” – подчерта той.Етиен дьо Понсен, прие поканата на Център Амалипе и посети 
След срещата представителите на френската делегация посетиха офиса на организацията, където се срещна с някои от най-активните 
бараките на улица “Алеко Константинов” във Велико Търново и се ромски организации в България: Асоциация “Интегро”, Фондация 
срещнаха с хората, живеещи там при изключително лоши битови “Здравето на ромите” – Сливен и Асоциация “Разнообразни и 
условия. Дейности за премахването на бараките и настаняването равни”. По време на срещата Деян Колев от Център Амалипе 
на хората вече са започнали, но за част от живущите там представи писмото, изготвено от групата от ромски активисти, 
проблемите все още са далеч от разрешаване. Представителите на адресирано до Френския парламент и президента Саркози. В него се 
делегация поеха ангажимента да поставят въпроса за по-бързото настоява да се спре груповото експулсиране на роми от Франция, да 
решаване на този проблем пред кмета на града.се изготви единна френско-българска инвестиционна програма, 

насочена към най-бедните райони в България, от където са и най-
големият брой емигранти в западноевропейските държави, както и 
да се продължи диалога с българското правителство по въпросите на 
ромската интеграция. Писмото настоява още да се задържи 
международното внимание върху проблемите на ромите и да се 
подкрепят усилията за единна Европейска ромска стратегия. Лили 
Макавеева от Асоциация Интегро апелира случаите на експулсиране 
на незаконни емигранти да не са характеризират етнически, защото 
говоренето за “експулсиране на роми” допълнително засилва 
стигмата върху общността. Представителите на френската 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ В ПЕЩЕРА ПОСРЕЩНА УЧЕНИЦИТЕ СИ С ПРИКАЗНО 
ОБНОВЕНИ КЛАСНИ СТАИ

продължава на стр. 2 
 



с това. Когато бях ученичка не съм 
си и мислела, че мога да стана 
студент, а днес съм отличник в 
курса. Пред вас могат да се отворят 
много врати, бъдете упорити!”
„Днес е вашият ден, скъпи деца, и 
всички тук сме дошли заради вас! – съответните общини, множество други политически и експертни 
обърна се към учениците Деян лица. Толкова високопоставени гости Тишевица, Вършец и 
Колев, председател на Център Долна баня не помнеха, затова тяхната поява се превърна в 
„Амалипе” - Ще бъдем щастливи не общински празник. А фактът, че идваха заради ромските деца го 
само да завършите основно училище, но да продължите да направи празник на цялата ромска общност.

От ранна сутрин духовата музика свиреше в двора на ОУ „Св. 
Климент Охридски” – с. Тишевица, община Враца. Пременени и 
усмихнати, 130-те ученика от селото и околните 4 села, заедно 
със своите родители, се бяха строили и очакваха гостите. С 
аплодисменти и изпълнение на позабравения марш „Напред, 
другари, смело!” бяха посрещнати Н. Пр. Посланика на САЩ 
Джеймс Уорлик, Главния секретар на МОМН Красимир Вълчев, 
Зам.-председателя на НССЕДВ Георги Кръстев, кмета на Враца 
д-р Костадин Шахов, главния секретар на Врачанската 
областната управа Бисер Дончев, началника на РИО – Враца, 
Сара Перин от Фондация „Америка за България” и много други. 
В приветствието си директорът на училището Димитър Костов 
подчерта, че за последните години училището е коренно 
променено. От западащо, полуразрушено школо с малко и често 
отсъстващи ученици то се е превърнало в модерно средищно 
училище с чудесна и добре поддържана база, мотивирани 

учите в гимназии, след това и в университет. И един ден някои 
от вас да се завърнат тук и да станат учители в ОУ „Климент 
Охридски”!” Деян Колев благодари на Красимир Вълчев и на 
Н. Пр. Джеймс Уорлик, че със своето присъствие дават ясен 
знак за бъдещето на образованието в селските райони и за 
образованието на ромските деца, което е особено важно в 
момент, в който се подготвя новия Закон за училищното 
образование. Той благодари и на общинското ръководство на 
Община Враца, което е вложило средствата, получени по 
програмата за оптимизация на училищната мрежа, за да 
превърне базата на ОУ „Кл. Охридски” в пример за всички 
средищни училища в България.

учители и ученици, които не отсъстват и постигат високи успехи. 
Г-н Костов посочи особената заслуга на Център Амалипе за тези 
успехи и наблегна на това, че училището е базово по проект 
„Намаляване на отпадането на ромските деца”, като ще помогне 
на две други училища да спрaт отпадането на ромски деца. 
„На добър час и само шестици!” – с тези думи на български език 
се обърна към учениците американският посланик Джеймс 
Уорлик. Той посочи, че училището в Тишевица е пример как 
заедно могат да учат ромски и български деца и пожела успех на 
инициативата за намаляване на отпадането от училище. 
Главният секретар на МОМН Красимир Вълчев наблегна на 
това, че качественото образование в селските училища, 
превенцията на отпадането, както и образователната интеграция 
на ромските деца са приоритети за Министерство на 
образованието. Той подари училищен звънец и пожела още 
много години неговият звън да оповестява началото на учебната 
година.
Учениците бяха поздравени и от Галя (Галина Петрова), студент 
в Медицинския колеж – Враца и участник в Програмата за 
подкрепа на студенти – медици от ромски произход (Roma Health 
Scholarship Program). От притеснение Галя забрави 
предварително написаните си слова, но думите и трогнаха 
ученици и родители: „Аз съм ромка като много от вас и се гордея 
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приветствани от редица институции – 
кмета на Община Долна баня, РИО – 
София, Областна управа. 
“Радвам се, че виждам толкова много 
усмивки на лицата ви днес – обърна се 
към учениците Теодора Крумова от 
Център Амалипе – това отново 

„Уважаеми колеги учители, вашият труд ще бъде богато доказва, че вие учите в едно от най-
възнаграден! Нямам предвид делегирания бюджет, а добрите училища - училище, което ви 
благодарността на родители, деца и внуци. Ромската общност кара да се усмихвате в първия, а не в 
днес преминава през своето Просвещение и вашите имена ще последния ден на учебната година. Ще разчитаме на вас да 
бъдат запомнени, така както се помнят имената на българските научите на това и други деца в страната, да им покажете как 
възрожденци!”, благодари на учителите Деян Колев. ромски и български деца могат да учат заедно и заедно да 
С трепет и вълнение двадесетте първокласника и техните откриват богатствата на ромския и българския фолклор.” За да 
родители прекрачиха училищния праг. Посрещнаха ги мотивират децата, в тържество взеха участие и Мирослав, 
усмихнати учители, красиви и боядисани в различни топли Христина и Анелия. И тримата са студенти в различни 
цветове класни стаи, коридори с табла и снимки, представящи медицински специалности и от тази година ще участват в 

стипендиантската програма за студенти по медицина от ромски 
произход. “От нас зависи да постигнем мечтите си и да станем 
такива, каквито искаме – учители, адвокати, медицински 
работници. Аз съм ром и винаги съм се гордял с това – сподели 
Мирослав с учениците. Това дори ме е карало да се стремя още 
по-силно да завърша образованието си. На нас също не ни е било 
лесно, но ето ние, бъдещи медицински работници, сега стоим 
пред вас и искрено се надяваме след няколко години вие да 
бъдете на наше място и да приветствате бъдещите 
първокласници на Долна баня!” След приветствията и на 
останалите гости кметът на Община Долна баня покани гостите 
на посещение в Професионална гимназия “Христо Ботев”, ОДЗ 
“Юрий Гагарин” и Дома за деца – гр. Долна баня. 
Официалната програма за гостите приключи в кабинета на кмета 
на Община Долна баня г-н Владимир Джамбазов, където 
посланикът на Република Франция г-н дьо Понсен проведе 
специална среща – разговор с представителите на Център 

изявите на учениците от СИП „Фолклор на етносите – ромски 
фолклор”. Официалните гости имаха възможност да разгледат – 
и да се насладят на - изложба на традиционни български и 
ромски ястия. 
Посланикът на САЩ Джеймс Уорлик отдели време за специален 
разговор с Галя, Лидия и Наталия, студентки в Медицинския 
колеж – Враца. Те споделиха впечатленията си от участието в 
Програмата за подкрепа на студенти – медици от ромски 
произход. Посланик Уорлик ги насърчи да продължат своето 
образование и участието си в програмата, като подчерта, че тя 
трябва да бъде подкрепена от българското правителство. 
Петдесет и трима първокласника прекрачиха прага на СОУ 
“Неофит Рилски” гр. Долна баня тази година - едно от 
дванадесетте базови училища с доказани успехи за превенция на 
отпадането на ромски ученици, които са включени в проекта на 
Център Амалипе, подкрепен от Фондация “Америка за 
България”. За да пожелае успех на първолаците и на проекта 
дойде и Посланикът на Република Франция г-н Етиен дьо 
Понсен, който откри тържеството. Учениците бяха 

Амалипе и студентите, включени в стипендиантската програма. 
По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с 
експулсирането на роми от Франция, възможностите пред 
програмата за студенти роми по медицина, здравните проблеми 
във Франция и България както и възможностите 
стипендианстката програма да получи подкрепа по Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”.
Училището в град Вършец кипеше още дни преди откриването, 
защото предстоеше голямо събитие. Освен представители на 
екипа на Център Амалипе, СОУ „Ив.Вазов” щеше да бъде 
посетено и от високи гости като Министъра на еврофондовете 
Томислав Дончев, Началника на отдел „Интеграция на 
етническите малцинства” в МТСП Петър Атанасов, Началника 
на РИО – Монтана, кметицата на град Вършец, както и 
председателя на Общински съвет. 

НА ДОБЪР ЧАС!
 

Н. Пр. Джеймс Уорлик, посланик на Съединените американски щати
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В приветствените си думи 
Министърът засвидетелства 
своето уважение към учителите 
за всеотдайността, с която се 
посвещават на работата си в 

В програмата си СОУ „Ив. Вазов” бе включило разнообразни мултикултурна среда, насърчи 
песни и танци, които под звуците на детския им духов оркестър ги да се възползват в пълна 
изглеждаха още по-внушителни. Това, което направи най-голямо степен от възможностите, които 
впечатление бе, че всички деца, без значение от етническата си предоставят еврофондовете, за 
принадлежност, бяха едно цяло. Ромчета и българчета от да не спира процеса на 
четвърти клас изпълниха песни на български, ромски и интеграция. На учениците 
английски език, което още веднъж потвърди, че всички деца са п о ж е л а  с в е т л и  д н и  в  
способни, стига да им се предостави равен старт за качествено ученическите стаи, изпъстрени 
образование. с  ве с елба  и  любов  към 
За да мотивират децата от ромски произход, в тържеството познанието.
участваха и ромски студенти по медицина. Атноанета, Богдана, Публиката, сред която и много 
Силвия и Десислава искаха да покажат на малчуганите, че ако р о м с к и  р о д и т е л и ,  б е  
много силно желаеш да постигнеш целите си, няма какво да те развълнувана от искреното 
спре. Към пътят на знанието може да се приобщи всеки, без слово на г-н. Петър Атанасов, 
разлика от етническа или религиозна принадлежност. Важното е който с премерена доза хумор 
желанието и постоянството, както и упоритият труд.успя да завладее учениците, 
Наситени с емоции и ентусиазъм, приветствахме първокласните пожелавайки им да търсят 
към техните първи класни стаи. Приветствахме ромски и „ з л ат н ат а  с р ед а ”  м е ж д у  
български ученици, които заедно ще усвояват тайните на учението и забавлението, да 
науката, магията на ромския и българския фолклор, уменията да запазят детското в себе си и да 
се веселят заедно. Приветствахме нашето по-добро бъдеще.търсят призванието си с 
НА ДОБЪР ЧАС!воля и увереност. 

НА ДОБЪР ЧАС!

 

Томислав Дончев, Министър на Европейските фондове

На 21 септември 2010 г. Европейската комисия оповести своята 
петгодишна стратегия за равенство между мъжете и жените 2010-2015 
като продължение на пътна карта 2006-2010, която бе съпътствана от 
Пакт за равенство между половете, подкрепен от 27 страни – членки. 
Положителните нови елементи, очертани от стратегията са:
Подържането на ежегоден диалог на високо ниво по въпросите на 
равенството между половете между ключовите участници; 
Европейската женска лига подчертава значимостта на присъствието на 
ключови женски организации на подобни форуми; Учредяване на 
годишен Европейски ден на равното заплащане;

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОПОВЕСТИ ПЕТГОДИШНА 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

На 14 септември министър-председателят Бойко Борисов назначи за 
заместник-министър на образованието, младежта и науката Милена 
Цветанова Дамянова. Тя ще отговаря за ресор „Средно образование”. 
Досегашният заместник-министър за този ресор – Милка 
Коджабашиева, подаде оставка на 3 септември, след скандал с писмо 
до регионалните инспекторати по образованието в страната, 
подписано от нея, в което се иска учителите да определят към коя 
етническа група принадлежат учениците им, изключвайки 
самоопределнието от страна на родители и ученици. 
Милка Коджабашиева занапред ще заема длъжността Директор на 
Дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието" в 
МОНМ.

НАБЛЮДАТЕЛ
Нов здравен министър.  Анна-Мария Борисова 
е вторият министър от кабинета на ГЕРБ, който 
подава оставка. Повод за това бе публично оповест
ената от нея идея за доплащане от пациентите в болниците, която 
не бе приета от премиера Бойко Борисов. Новият здравен 
министър е Д-р Стефан Константинов, акушер гинеколог в 
болницата в гр. Кюстендил и зам.-председател на Българския 
лекарски съюз. Очаква се неговото назначаване да намали 
напрежението сред лекарското съсловие по отношение на 
предвижданите реформи. Преди да бъде избран за министър той 
заяви, че оставката на Борисова дава шанс най-накрая да 
започнат да се правят истински реформи в сектора. 
Започнатите реформи в здравеопазването от Анна-Мария 
Борисова:
- Изготвяне на областните и национална здравна карта, които ще 
определят в кой регион какви и колко на брой болници трябва да 
има;
- Ново остойностяване на клиничните пътеки, по които 
здравната касата плаща за лечението на пациентите. 
Финансовото министерство обяви, че е готово с числата и те са 
внесени в Министерския съвет;
- Въвеждане на електронна здравна карта, чрез която да бъдат 
следени разходите на пациентите и лекарите;
- Промени в Закона за лекарствата в хуманната медицина, които 
бяха приети на първо четене от парламентарната комисия. 
Отпадане на ограничението един собственик да притежава до 
четири аптеки; Създаване на нова държавна агенция, която да 
контролира целия фармацевтичен пазар Възможност здравното 
министерство да решава какви лекарства да изписват лекарите. 

НОВ ЗДРАВЕН МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА Е НОВИЯТ ЗАМ.-МИНИСТЪР НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО

продължава от стр. 7 



Център Амалипе   стр. 10 от 14

индивидуалността им и отключване на техните умения за 
самоизява. Представени бяха документални филми, а след 
прожекцията им имаше организирани интерактивни дискусии. 
Кампанията обхвана около 240 ромски жени и бе отразена от 
местното информационно издание „Новият глас”. Резултатът 
от усилията на екипа от гр. Куклен е промяна в нагласите сред 
местите хора, изразяваща се както в отчитането на ранните 
бракове като проблем, така и в повишаване на мотивацията 
сред младите момичета от общността да продължат 
образованието си. 
В гр. Пещера лидери на кампанията бяха Юксел Яшаров, който 
е общински съветник и Ешреф Рустем - студентка по стопанско 
управление и здравен медиатор. В  своя град те проведоха 
поредица от обучителни срещи и дискусии в неформална 
обстановка, по време на които запознаха стотици деца и 
младежи, както и техните родители и учители с проблемите, 
които следват ранното обвързване и раждането на деца в 
неподходяща възраст. Хората от общността са използвали 
срещите по кампанията, за да споделят за множество наболели 
и трудни за разрешаване проблеми, с които живеят и за изхода 
от които се нуждаят от съвет и съдействие. Основен проблем в 

Във Враца кампанията бе осъществена със задружните усилия региона в момента е миграцията, както и тъжният факт, че на 
на три млади жени – Албена Кисьова, Галина Колчева и Мая мода са лошите модели – пласьорите на дрога и тези, които се 
Методиева. Немаловажна за успеха на дейностите им се оказа и занимават с проституция. Оказва се, обаче, че при правилен 
подкрепата на студентите от ромски произход от младежка подход интересът към преосмисляне на ценностите и нагласите 
група „Детелина”. В ромските квартали на града и в околните у общността може да бъде събуден. Като положителна 
села те организираха поредица от срещи с местните хора. тенденция в резултат на проведените срещи, активистите от 
Темата за ранните бракове, която е основна за кампанията, град Пещера отчитат възприемането на образованието като 
често бе измествана от другинаболели проблеми на хората, приоритет за младите, който стои пред брачното обвързване 
жадуващи за внимание и съдействие в решаването на както във времето, така и в йерархията на ценностите.
трудностите, с които е изпълнено ежедневието им. В 

 общността се наблюдава положителна тенденция по 
отношение на нагласите към образованието, както и добро 
отношение към все по-разпространеното схващане, че младите 
хора са тези, които трябва да вземат решението кога и с кого да 
се обвържат, но след като вече имат зад гърба си добро 
образование и житейска стабилност. Голям интерес и оживени 
дискусии са предизвикали представените статистики, касаещи 
ромите в България, както и разговорите с насока семейно 
планиране и репродуктивно здраве.
Местната кампания по проект „Превенция на ранните бракове” 
в ромския квартал „Надежда” в град Сливен бе водена от 
Радост Захариева и Венета Захариева, които разчитаха и на 
съдействието на сформирания във връзка с инициативата екип 
от младежи – доброволци. Като основен акцент от дейността си 
те отбелязват предоставянето на информация относно 
възможностите  и  начините  за  продължаването  на  
образованието на младежите от квартала, както в средни 
училища, така и в университети, като съществен момент е, че 
такава възможност винаги съществува и пред вече семейните 
жени и мъже. Проведени са множество срещи с представители 
на различните ромски групи в многолюдния квартал – 
дръндари, миллет и лахо, на които са дискутирани както 
нагласите към практиката на ранно брачно обвързване, така и 
въпроси, касаещи половото съзряване, бременността, 
раждането, абортите, методите на контрацепция и т.н. 
Дейностите по превенция на раните бракове в градовете 
Куклен и Перущица бяха ръководени от Албена Костадинова, 
ръководител на фондация „Индирома”. Екипът реализира 
поредица от срещи с ромски жени, както и обучение в 
менторство на 16 жени, проведено от специалист – психолог. 
Идеята на обучението бе включените жени да напътстват други 
жени, намиращи се в риск от ранно задомяване, за начините да 
излязат от тази рискова ситуация. Проведени бяха тренинги на 
млади момичета, чиято цел е развитие на личността и 
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репродуктивното здраве, които са пряко свързани с ранния 
старт на полов живот при младите роми и с ранното 
майчинство. Представител на Отдел „Закрила на детето”  
запозна хората в общността с основните позиции в 
нормативната база, касаещи ранното брачно съжителство, 
както и с механизмите, по които социалните служби в града 
биха могли да бъдат максимално полезни за жителите на 
квартал Нов път. Като успех на кампанията ентусиастите от 
Видин отчетоха факта, че в голям ромски квартал като този, в 
които те работят, за първи път проблемът се поставя на 
публично обсъждане и се осъзнава като пречка пред развитието 
на младите хора, които от своя страна имат желанието, 
надеждата и потенциала да разчупят стереотипите и да поведат 
общността към промяна. 
В Ямбол дейностите по местната кампания бяха реализирани 
от екип със солиден опит в работа по проблемите на ромската 
общност, ръководен от Кина Асенова, която е и здравен 
медиатор към община Тунджа. Информационната кампания 
там  обхвана ромите в селата Веселиново, Завой и Хаджи 
Димитрово. Изнесени бяха беседи на здравни теми, касаещи 
последиците от ранните бременности и раждания, както и 
болестите, предавани по полов път. Представено и За да обсъдят осъществените от тях дейности и да споделят 
коментирано бе проучването „Брачни нагласи сред ромите в идеите си за последващи инициативи, свързани с превенцията 

на ранните бракове, между 29 и 31 август край Велико Търново 
на работна среща се събраха младите хора, които търсиха 
начините за преодоляване на този проблем в градовете Видин, 
Враца, Сливен, Ямбол, Ракитово, Раковски, Куклен и Пещера и 
в селата Водолей и Кардам. Целта на срещата бе те да помислят 
също така как извършените от тях дейности да бъдат 
институционализирани и да получат подкрепата на 
държавните и общинските институции. Работата им бе 
подпомогната от модераторите Георги Богданов, Мариана 
Милошева, Ангел Гецов и Деян Колев.
Първият ден от срещата протече в споделяне и обсъждане на 
дейностите, реализирани в отделните общности, на 
трудностите, които младите лидери са срещнали при работата 
си сред хората, както и на техните изводи относно 
ефективността на всеки един от приложените от тях модели на 
въздействие.
В квартал „Нов път” в гр. Видин местната кампания по 
превенция на ранните бракове бе изпълнявана от младежкия 
клуб към Фондация „Дром”, подкрепени от доброволци. 
Екипът там от години работи по проблемите на десегрегацията 
и познава децата, които попадат под заплаха от ранно семейно 
обвързване. В рамките на кампанията бяха проведени срещи с 

България”, което дава актуална и коректна оценка на представители на целевата група, на които лекар – педиатър  
съществуващите в момента нагласи и практики по отношение запозна учениците и родителите им с рисковете за здравето на 
на семейния живот при ромите в различните региони на младите майки и децата, които те раждат и отглеждат. 
страната. Показани и обсъдени бяха филми, свързани със Обсъдени бяха и най-важните неща по отношение на 
здравето и репродуктивната система на човека. За жителите на 
трите села бяха организирани и срещи с представители на 
местната ромска общност, които са избрали образованието и 
професионалната си реализация като алтернатива на ранния 
брак. И в този регион образованието бе изведено като основен 
фактор, който би могъл да отложи старта на неформалното 
съжителство и брачния живот. Екипът на местната кампания  
успя да уговори с кмета на Община Тунджа финансирането на 
автобус, който да превозва 30 деца от селата Завой и 
Веселиново до училищата в гр. Ямбол, за да могат те да 
продължат образованието си, въпреки немаловажните 
финансови затруднения, които семействата им изпитват. 
Кампанията бе отразена от няколко местни медии и обхвана 
почти 470 души. Гордост за осъществяващите я е фактът, че 
успяха да предотвратят няколко потенциални ранни женитби 
(една от които – между дванадесетгодишно момиче и 
тринадесетгодишно момче), чрез иновативния метод на 
„общностно-групова” конференция.
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ученик в елитната старопрестолна гимназия по архитектура, 
строителство и геодезия. В родното си село той организира 
дискусионни срещи със своите приятели и техните родители, 
на които обсъдиха въпроси, касаещи репродуктивното здраве и 
семейното планиране, самосъзнанието на ромите и различните 
ромски подгрупи, както и необходимостта от продължаване на 
образованието и търсене на възможности за професионална 
реализация като основна алтернатива и път към развитие на 
общността. Сред учениците от селото спонтанно се  зароди и 
идея за сформиране на младежки клуб, който и занапред, след 
края на тази кампания,  да бъде място, на което да могат да 
споделят както проблеми и решения за тях, така и радостни 
събития.
Кампанията в град Ракитово бе реализирана от Анче 
Кривонозова и екипа на Фондация „Бъдеще – Ракитово”. 
Основните дейности, които те са изпробвали за влияние върху 
нагласите по отношение на ранните бракове, са сформиране на 
фокус – групи от момичета, момчета и жени и анализ на 
резултатите от тях; професионално ориентиране на 
завършващите осми клас; сформиране на женска група, която 
да работи на терен с рискови семейства; представяне на добрия 
пример на младежи от общността, които вече градят своите 
успешни кариери; разрешаване на конкретен казус по метода на 
общностно-груповата конференция. В резултат на кампанията 
за превенция на ранните бракове бе постигната промяна по 
отношение на чувствителността на ромската общност спрямо 
този проблем, както и осъзнаване на необходимостта от 
промяна в нагласите. 23 ромски деца от общо 27, завършили 
основно образование през юни вече са записани в средни 
училища и при тях опасност от ранен брак няма, с гордост 
посочи Анче.
Екипът на Георги Марков от гр. Раковски също положи усилия 
да изясни механизмите, които биха могли да превентират 
ранните бракове. Работата им бе ориентирана към ромските 
общности както в град Раковски, така и в околните села 
Чалъкови, Белозем, Момино село, Шишмановци. Проведени В село Кардам, област Търговище, местната кампания бе 
бяха множество срещи по места, като екипът на терен се убеди реализирана от Мария Иванова, която е студентка в 
колко важни са различията между отделните групи, обхванати с п е ц и а л н о с т  „ П у б л и ч н а  а д м и н и с т р а ц и я ”  в ъ в  
от кампанията и трябваше във всеки един от случаите да открие Великотърновския университет. Мария е представител на 
най – верния и убедителен подход към умовете и сърцата на консервативната ромска група на калдарашите и е една от 
хората. Успешен модел на влияние върху нагласите на малкото девойки от тази група, завършили средно образование 
представители на всички възрастови групи в региона се оказа и единствената студентка от своята област. Нейната работа бе 
използването на авторитета на духовните лидери, изключително трудна, донякъде заради затворените порядки в 
представляващи новите църкви. Съдействие оказаха и други калдарашката общност и правилата в нея, според които едно 23 
ромски авторитети в махалите. В резултат бяха предотвратени годишно момиче трудно би било прието сериозно от по-
случаи на възможна ранна женитба в две от обхванатите села.възрастните, а донякъде и поради факта, че в село Кардам към 

момента почти нищо не се знае за текущите в страната процеси  
с насоченост към интеграция на ромите. Проведени бяха 
поредица от срещи с общността, на една от които присъстваха и 
представители на институциите – преподаватели, лекари, 
социални работници и кметът на селото. Представени бяха 
личните примери на млади и образовани роми, които учат, 
работят и се развиват, без това да се отразява негативно на 
личния им живот или на спазването на ромските традиции. 
Хората в село Кардам най–сетне започват открито да говорят за 
ранните бракове, които все още съществуват при ромите – 
калдараши, и да ги осъзнават като проблем. „За мен беше 
особено важно, че на срещите участваха не само млади, но и 
възрастни хора, голямата част от които се съгласиха с нашите 
аргументи. Чрез тази кампания постепенно успях да утвърдя 
авторитета си в общността и сега ме приемат по различен 
начин.”, сподели Мария Иванова. Дейностите по кампанията 
там ще продължат, тъй като вече е сформиран младежки клуб, 
чиито ръководетл ще е Мария. 
Във великотърновското село Водолей дейностите по превенция 
на ранните бракове бяха ръководени от Ангел Ангелов, който е 
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Всички лидери на местни кампании се обединиха около Националната мрежа за децата представи на участниците в 
позицията, че въпреки успеха на изпробваните от тях модели, срещата основните типове социални услуги в обността – Център 
немислимо е да се очаква устойчива тенденция към промяна, ако за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и др.  
работата в отделните общности се ограничи и изчерпа само в Дискутирани бяха начините и постъпките за включване на 
няколкоседмични кампании с проектно финансиране. Като успешните дейности, насочени към превенция на ранните 
логично предложение за продължаване на дейностите, насочени бракове в съществуващите социални услуги и превръщанвето им 
към проблема, беше изведена необходимостта от включването им в държавно делегирана дейност. Участниците в срещата бяха 
в социални услуги, които да бъдат заложени в изготвящите се в единодушни, че в съществуващите към момента социални услуги 
момента стратегии за социални услуги на областно и на общинско работата по проблемите на ромската общност не е изрично 
ниво. На тази идея бе посветен и следващият модул от работната застъпена и такава не се реализира. В много населени места 
среща .  Георги  Богданов ,  изпълнителен  директор  на  ромите, които имат както потребността, така и правото да се 

възползват от тези социални услуги, реално нямат достъп до тях. 
Това поражда и необходимостта в процеса на изготвяне на 
областните стратегии за социални услуги да бъде експлицитно 
предвидено разширяване на съществуващите социални услуги и в 
ромска общност. Обсъдени бяха възможните варианти за 
включване на дейности по превенция на ранните бракове в 
съществуващите вече по места услуги на общинско ниво– 
центрове за обществена подкрепа, центрове за работа с деца на 
улицата, центрове за социална рехабилитация и интеграция и др., 
както и за разкриване на нови звена там, където те липсват. 
Участниците изготвиха план за конкретни застъпнически 
дейности във всяка една от обхванатите общини и области.

„Силно съм впечатлен от всичко, което чух! – сподели след 
срещата Георги Богданов – Това е същинска социална работа в 
ромска общност: от такава има огромна нужда, а на този етап 
никоя институция не реализира. Особено важно е, че идеята на 
Амалипе и на активистите по места е тази социална работа да 
развие общностите, а не само да предоставя социални услуги. 
Пожелавам успех на застъпническите дейности спрямо 
областните и общинските стратегии за социални услуги – много 
важно е процесът на изготвянето им да не бъде изпуснат!”

ПРИКЛЮЧИХА МЕСТНИ КАМПАНИИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯНА РАННИТЕ БРАКОВЕ

ИМУНИЗИРАНЕТО НА 
ТРУДНОДОСТЪПНИТЕ ГРУПИ 

На 21 и 22 септември в София се проведе среща на 
тема "Регионално сътрудничество за имунизиране на 
т руд н од о с т ъ п н и  г ру п и  от  н а с е л е н и е то "  
организирана от Европейския център за  

профилактика и контрол на болестите (ECDC) в сътрудничество с 
Министерството на здравеопазването. В регионалната среща участваха 
експерти от 14 страни – Албания, България, Босна и Херцеговина, Хърватска, 
Чехия, Унгария, Косово, Черна Гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, 
Македония и Турция. Изборът на България за домакин на срещата бе 
продиктуван от възможността страната да сподели своя опит и добри 
практики при работа с труднодостъпни групи от населението и конкретно 
ефективното противодействие на възникналата сред ромската общност 
епидемия от морбили през 2009-2010 година. В самостоятелна сесия 
предвидена за презентации на български специалисти – представители на 
МЗ, НЦЗПБ, Националния съвет за сътрудничество по етнически и 
демографски въпроси към МС и неправителствени организации беше 
споделен опитът, натрупан в периода на извънредната имунизация срещу 
морбили, по време на която бяха обхванати над 200 хиляди деца, предимно от 
ромските квартали. Съвместната дейност на епидемиолози от РИОКОЗ, 
общопрактикуващи лекари, здравни медиатори и кметства при организиране 
на разяснителната кампания и довеждането на децата до организираните 
временни имунизационни пунктове в обособените ромски махали и квартали 
бяха определени като изключително успешна практика. Благодарение на 
проведените противоепидемични мерки заболяемостта и разпространението 
на заболяването бяха рязко ограничени и към момента епидемията е 
овладяна.

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ ЗА 
ПОДГОТОВКА ЗА ПРИЕМ В МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА 
МЛАДЕЖИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД

Фондация “Здравни проблеми на малцинствата” 
обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от 
ромски произход, които ще бъдат включени в 
подготвителни курсове за кандидатстване в 
медицинските университети в България по 
специалностите – медицина, стоматология и 
фармация. Обучението се реализира по проект, 
финансиран от Ромския образователен фонд. 
Ромският образователен фонд финансира 
подготовката на кандидат-студенти от ромски 
произход, които имат желание и мотивация да се 
подготвят за приемните изпити за медицинските 
университети в България. 
Конкурсът е отворен за ученици, които през 
учебната 2010-2011 са в ХІ или ХІІ клас, както и за 
млади хора завършили средното си образование 
през последните 2 години.
Повече информация относно условията за 
кандидатстване и необходимите документи можете 
да намерите на   и 

 .
www.amalipe.com, www.osi.bg

www.zdrawenmediator.net
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ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В 

БЪЛГАРИЯ

програма е през септември. Концепцията на правителството за 
болничната помощ предвижда, че на финансиране от програма 

През  изминалите два ме сеца ,  "Регионално развитие" (около 300 млн. лв.) могат да разчитат 
болшинството от плануваните само общинските болници, които са готови да се 

реформи в системата на здравеопазването се оказаха невъзможни. преструктурират в такива за долекуване, както и предлагащите 
Множеството неясноти и липсата на средства за здравеопазване обслужване "по базисни медицински проблеми". Здравното 
предизвикаха недоволство както сред лекарите и здравните министерство ще осигури безплатни сестрински грижи. По 
работници, така и сред пациентите. Проблемите на ромите, както и този начин ще се обгрижват пациенти, които имат нужда от 
на всички здравнонеосигурени лица, отново се оказват гордиевият медицинска помощ, но не са за болница. Все още обаче не е 
възел на здравната реформа. Тяхното положение все още не е ясно откъде ще се вземат медицински сестри за този тип 
изяснено и се очакват законодателни реформи за урегулиране на услуги, нито как ще се финансира дейността им. Също така е 
положението им.  взето решение да се намалят и средствата за спешната помощ с 

мотива, че пациентите, вместо да отидат при личния си лекар, 
Министерският съвет прие допълнение на Концепцията за се самонасочват в спешните отделения. 
преструктуриране на системата на болнична помощ. С новия За последната една година в България са преустановили 
документ се определят три приоритетни области в дейността си около 1300 аптеки. Причината за това е 
преструктурирането на болничната помощ: икономическата криза, но и високите изисквания, които 

поставя Министерството на здравеопазването пред тях. Общо 
1) Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до у нас аптеките са близо 4000, като са концентрирани в големите 
онкологично лечение. населени места, докато в малките,  където живеят компактни 
2) Подобряване на възможностите за долекуване и продължително групи роми,  такива често дори няма.
лечение.
3) Осигуряване на устойчиво финансиране на здравната система и 
ефективно използване на средствата;

Относителният дял на разходите за болнична помощ спрямо 
общите разходи за здравеопазване в България е 47% и е с 18% по-
висок от същия показател за ЕС. Същевременно за 
извънболничната помощ този показател е с 8% по-нисък в 
сравнение с европейския. Също така в страната ни не се инвестира 
в условия и възможности за дългосрочно лечение, докато в ЕС този 
разход е 12% от общите разходи за здравеопазване. На фона на 
високите разходи за болнична помощ, редица болници в страната 
спират операциите и плановия прием на болни. Причината е, че 
Националната здравна каса е изпратила на мениджърите на 
болниците анекси към договорите, с които финансирането им се 
намалява с повече от 30%.  Например: в Монтана болниците 
спират взимането на кръв и урина, без чието изследване е 
немислимо лечението на пациентите. Дори и университетски 
болници  връщат пациенти и изготвят листи на чакащите. 
Управители на болници в цялата страна подават на 4 октомври 
колективно искове срещу Националната здравноосигурителна 
каса в Софийския градски съд. Исковете са за дължими суми от 
НЗОК за оказана болнична помощ по клинични пътеки-искове 
срещу касата са заявили повече от 40 болници в страната, 
забавените суми за март, април, май и юни са в размер на 125 млн. 
лв. 
Преструктурирането на болниците също не върви по план. Все 
още е твърде малък броят на общинските болници, заявили 
преструктурирането си. Причината за нежеланието на 
мениджърите на болниците да ги преструктурират в клиники за 
долекуване е неяснотата около финансирането на дейността им. 
От следващата година здравната каса трябва да плаща 5 пътеки за 
долекуване, но засега не се знае с какви пари, както и колко ще 
струва всяка една от тях. Отделно тези пътеки са малко за 
издръжката на цяла болница. Общинските болници в страната са 
на ръба на оцеляването, след като здравната каса въведе нови 
стандарти за работата им и вид делегирани бюджети. Идеята е на 
болниците без достатъчно специалисти и апаратура да се 
предложат пари по европейски програми и те да станат за 
долекуване. От 414 болници в страната ще останат 130 за активно 
лечение, а останалите ще бъдат за долекуване и продължително 
лечение. За тези лечебни заведения ще се търси финансиране чрез 
оперативната програма "Регионално развитие", а срокът да се 
подаде в Брюксел средносрочната рамкова инвестиционна 

 

С подрепата на:

АКО ЖИВЕЕМ ВРЕМЕННО ДРУГАДЕ, МОЖЕМ 
ДА ИЗБЕРЕМ ВРЕМЕННО ДЖИПИ

Тези, които пребивават в друго населено място за 
период от един до пет месеца, трябва да направят 
временен избор на общопрактикуващ лекар на 
мястото, извън постоянното им местоживеене. 
Изборът става с регистрационна форма, като 
формулярът се попълва от лекаря, който ще обслужва 
здравноосигурения за периода на пребиваването му на 
новото място. При временен избор гражданите се 
ползват с всичките си права по реда на Закона за 
здравното осигуряване и на Националния рамков 
договор. Лекарствата, които хронично болните 
ползват за домашно лечение, се предписват от 
общопрактикуващия лекар, който временно следи 
състоянието им, а рецептите се изпълняват във всички 
аптеки, сключили договор с РЗОК. При изтичане на 
срока на временния избор пациентът автоматично се 
връща в списъка на постоянния си личен лекар. 
Въпреки безспорното предимство на тази промяна 
обаче, най-вероятно малко от ромите ще успеят да се 
възползват, от една страна защото остава проблемът с 
липсата на здравни осигуровки. От друга, точно тези, 
които биха могли да се възползват тъй като се 
занимават със сезонна работа, свързана с пътуване в 
страната, почти не са запознати с нея. 

http://http/www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/08/22/949728_i_profilaktichnite_pregledi_shte_postradat_ot/
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ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ „АМАЛИПЕ”
Велико Търново 5000, бул. „България” 24, п.к.113

Тел/Фах: (062) 600 – 224, , http://amalipe.comcenter_amalipe@yahoo.com

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ С НАД 50 ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ 
НА РЦЗ И РИОКОЗ, УЧАСТВАЩИ В ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЛАСТНИТЕ 

ЗДРАВНИ КАРТИ

Петдесет директори и експерти от Регионалните центрове по трябва да подпомага развитието на общността и по този начин да 
здравеопазване и РИОКОЗ от цялата страна участваха в обучение бъде временен – с достигането нужното ниво на развитие и 

модернизиране в общността да отпадне нуждата от него. 
Позицията на ромските здравни медиатори е претърпяла 
множество метаморфози през годините, но в момента 
съществува единна програма за обучението им, изработена е и 
длъжностна характеристика, съществуват механизми за контрол 
и проверка на дейността им. Като негатив остава недобре 
уреденото финансиране. Представителите на РЦЗ и РИОКОЗ 
излязоха с общо становище, че е нужна работа с общините по 
места за промотиране на позицията на здравни медиатори и 
залагането на средства за такава длъжност в бюджетите на 
съответните общини. „Здравният медиатор е помощник не само 
на общността и на лекарите, но допринася за превенция на 
здравни проблеми сред цялото ни общество. Затова е 
изключително важно да се работи за това те да бъдат използвани 
в цялата страна”. 
По време на семинара бяха изведени конкретни предложения за 
подобряване на сътрудничеството между ромската общност и 
структурите на здравната система: откриване на здравни 
центрове сред ромските махали; допълнителна квалификация на 

по въпросите на ромската интеграция, изпълнението на 
Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, 
принадлежащи на етническите малцинства и отчитането на 
потребностите на ромската общност при изготвянето на 
Национална здравна карта. Обучението се проведе във В. 
Търново на от 26 до 28 септември; то бе организирано от Център 
Амалипе и Министерство на здравеопазването с финансовата 
подкрепа на Институт „Отворено общество” - Будапеща.
Като лектори участваха Теодора Крумова и Деян Колев от 
Център Амалипе, д-р Маша Гавраилова, началник отдел 
„Опазване на общественото здраве” в МЗ, д-р Мавродий 
Калейнски и д-р Стефан Панайотов – лекари, имащи опит в 
работата с ромската общност, както и Деница Сачева - експерт в 
дейностите по застъпничество в здравната сфера. 
Участниците в семинара определиха темата за различните 
специфики на ромската общност като една от най-интересните и 
полезни. Различните специфики на ромските групи бяха 
отчетени от участниците като изключително важни при 
предоставяне на здравни услуги, при провеждане на кампании в 
общността за повишаване на здравната култура, за 
популяризиране на методите за контрацепция и други. Много от 
административните ръководители изявиха желание да работят 
занапред в сътрудничество с традиционните ромски авторитети 
и вътрешнообщностни институции, от типа на мешерето при 
групата на калдарашите, с цел улесняване на достъпа до ромската 
общност. Някой от присъстващите директори на РИОКОЗ и РЦЗ 
изразиха желание лекции обясняващи вътрешногруповите 
специфики на ромската общност да бъдат представяни и на 
екипите, работещи по профилактика на заразните заболявания и 

здравните професионалисти, работещи с ромската общност; имунизациите в структурите на съответните ведомства.
промотиране на позицията на здравни и общностни медиатори и Като най-успешен подход при предоставяне на здравни услуги в 
отстояването на нуждата от нея и сътрудничество с местните ромска общност бе определено използването на общностни 
представители на ромската общност при определянена медиатори, доказали се многократно при провеждане на 
приоритетите и нуждите в здравната ситема по места. Очаква се различни информационни и имунизационни кампании сред 
конкретните предложения да бъдат включени в областните различни ромски групи. Общностните медиатори са 
здравни карти. изключително полезен механизъм за интервенция в затворени и 

маргинализирани общности, но определено са механизъм, който 


