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НАБЛЮДАТЕЛ

На 08.10.2010 в гр. София Център Амалипе събра 
ключови представители на държавните институции и 
неправителствения сектор на  национална 
конференция по въпросите на ранните бракове сред 
ромската общност. На срещата присъстваха над 80 
представители на посолствата на САШ, Франция, 
Унгария, Холандия и Финландия, Министерството на 
труда и социалната политика, Агенция за социално 
подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, 
Министерство на вътрешните работи, Министерство 
на образованието и Регионалните инспекторати към 
него, представители на местни и национални 
неправителствени организации.

Консултативна среща „Рамите и синтите в условията 
на криза "
Близо 40 представители на международни и 
национални ромски организации, ромсщки 
политици, общественици и експерти се събраха във 
Варшава на 5 октомври за да участват в 
Консултативната среща „Ромите и синтите в 
условията на криза", организирана от Ромския отдел 
на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (Соп1ас1 Рот! Гог Нота апс! 8тй Ьзиез). Наред 
с дългогодишните активисти Николае Георги 
(определян като „баща на ромското движение в 
Румъния"), Анджей Мирга (Директор на Ромския 
отдел на ОССЕ), Станислав Станкевич (Председател 
на Международния ромски съюз), Миранда 
Вултасранта, Хуан де Диос (първия евродепутат от 
ромски произход) и други, в срещата участваха и по- 
младите Иван Иванов (ръководител на Европейския 
ромски информационен офис), Костел Беркуш 
(Ромски образователен фонд), Габриела Храбанова 
(директор на Офиса на Съвета по ромските въпроси 
към Правителството на Чехия), министърът без 
портфейл в правителството на Македония Неждет 
Мустафа и други. България бе представена от Деян 
Колев (Център „Амалипе") и Румян Русинов.

При последната редакция на бюджета на касата 
стана ясно, че през идващата 2011 година с пари от 
здравни вноски ще се плаща и лечение на здравно- 
неосигурени лица. НЗОК ще направи трансфер от 
340 млн. лв. към министерството, е които то ще се 
раз- плаща за дейностите по диагностика и лечение 
на злокачествени заболявания и на болни с бъбречна 
недостатъчност на диализно лечение, включително 
осигуряването на лекарствени продукти и медицин-
ски изделия. В обхвата са включени и другите меди-
цински дейности, които през 2010 г. са финансирани 
чрез бюджета на МЗ и чрез делегираните от държа-
вата дейности, през общините. В първоначалния 
вариант категорично беше заложено, че тези пари 
могат да се харчат само за лекуване на пациенти със 
здравни осигуровки по дейностите, които се поемат 
от МЗ. За здравнонеосигурените държавата е 
длъжна да осигури минимален пакет от здравни 
услуги като спешна и психиатрична помощ.

Деветата кръгла маса за бедността и социалното 
изключване е събитие, организирано от 
белгийското председателство в сътрудничество с 
Европейската комисия, в присъствието на Негово 
Величество крал Алберт II на Белгия и на Нейно 
Величество кралица Паола на Белгия. В 
продължение на два дни участниците обсъждаха 
проблемите на бедността и как да се води борба с 
нея. Централна тема бе препоръка за активно 
приобщаване, с акцент върху значението на 
минимален доход в целия Европейски съюз, както и 
предоставянето на качествени социални услуги. 
Кръглата маса бе последвана от неофициална 
среща на европейските министри с мандат за 
справяне с бедността.



Център Амалипе   

Работната среща бе разделена на модули с отделено време за 
дискусия по всеки от тях. Алексей Пампоров, социолог от 
Института по социология и ръководител на социологическото 
проучване за брачните нагласи сред ромската общност представи 
окончателните резултати от изследването. Той запозна 
присъстващите с тенденциите и спецификите относно ранните 
бракове сред ромите. По време на проучването бяха обхванати на 
извадков принцип 2746 души, като отделно бяха изследвани 
общностите на бургуджии и калдераши, съответно 423 и 431 души. 
Представените данни отчитаха разликите между различните 
ромски под групи и в различните региони на страната. Най-ниска е 
възрастта за първо съжителство у представителите на групата на 
Хорохане Рома - средно на 17,6 години а най-ниската възраст за 
брак е при групата на бургуджиите - средно на 17, 2 години. 
Югоизточна България е региона където най-рано се започва 
съвместно съжителство - средно на 16,8 години, следват го Южен 
Централен и северен Централен райони с 18, 7 и 18, 8 като средна 
възраст за първоначално съжителство
Д-р Пампоров подчерта, че проучването е осъществено 
изключително стриктно, при пълно спазване на изискванията за 
национално представително изследване. Затова няма място за 
смнение относно коректността на получените данни, въпреки 
тиражираните стереотипи за изключително ранна възраст на 
започване на съвместно съжителство сред ромската общност. Не 
бива да се забравя, че такива случаи съществуват и много често 
попадат в полезрението на медиите и придобиват широко 
обществено внимание, но те по никакъв начин не представляват 
общата тенденция сред общността и проучването ясно показва че 
средната възраст за встъпване в семейно съжителство сред 
ромската общност е 18 години и четири месеца, а най често то 
започва на 16 години.
Ралица Сечкова, експерт към УНИЦЕФ модерира вторият модул от 
дискусията, посветен на обсъждане на възможности за включване 
на нови дейности в съществуващите социални услуги, или 
откриването на нови социални услуги при нужда, насочени към 
превенция на ранните бракове сред ромската общност. Бяха 
представени изводите, основаващи се на теренната работа сред 
различни представители на ромската общност в десет населени 
места в България. При изпробването на различни дейности по 
превенция на ранните бракове на терен бяха установени няколко 
подхода, които водят до преодоляване на нагласите възприемащи 
ранния брак като традиция и задължение. На първо място може да 
бъде изведен моделът на личен пример от успели роми, намерили 
алтернатива за социално признание от общността в 
професионалната си кариера или друга форма на личностна 
реализация, различна от ранния брак. Успешна е и работата, 
насочена към повишаване нивото на образование, познанията 
относно сексуално и репродуктивното здраве и семейното 
планиране сред ромите. Добър метод за превенция на конкретни 
случаи на ранни бракове е използването на семейно- груповата и 

общностната конференция за социална работа с ромските 
семейства, които нерядко отказват да допуснат външна намеса в 
уреждането на семейните си дела, но също така често имат 
достатъчен капацитет да вземат най-доброто решение за децата си, 
стига да получат минимална подкрепа и да осъзнаят 
отговорността, която носят за това решение.
Обсъждането на възможностите за прилагане на тези дейности в 
ромска общност като социални услуги предизвика жива дискусия 
сред участниците. Неправителствения сектор отправи множество 
забележки към представителите на институциите относно 
недопускането на роми в различните институции, незачитане на 
тяхното мнение и експертиза, нежелание да се работи с роми и в 
ромска общност. Представителите на институциите от друга 
страна изказаха мнение, че ромските неправителствени 
организации следва да бъдат по-активни и да развиват достатъчно 
експертиза по въпроси касаещи общността.
По време на дискусията бе предложено конкретните дейности, 
изпробвани по време на местните кампании в ромска общност, да 
бъдат включени към дейностите на съществуващите в страната 
Центрове за обществена подкрепа, да бъдат открити техни 
представителства или консултативни кабинети в ромските 
квартали и махали, в тях да вземат участие и подходящо 
квалифицирани местни роми, необходими за адекватната и 
ефикасна работа сред ромската общност. Очаква се тези 
предложения да бъдат заложени в Областните стратегии за 
развитие на социалните услуги и чрез тях в общинските стратегии 
и плановете за прилагането им, което би им гарантирало 
финансиране и институционална устойчивост. Най-емоционален 
се оказа третият модул на конференцията и по- специално 
представянето на филма „Животът е прекрасен", подготвен по 
проект „Превенция на ранните бракове". Той е изработен от екип 
работещ под ръководство на Райчо Чапразов. Филмът е заснет в 
България и Румъния и представя съдбите на ромски момичета, 
преодолели или неуспели да преодолеят капана на ранният брак, 
техните нагласи, мечти и очаквания. Останалите информационни и 
обучителни материали изработени по проекта включват 
информационна брошура, съдържаща изводите от местните 
кампании в ромска общност по превенция на ранните бракове, 
книжка „Женски Съдби" представяща историите на 15 ромски 
жени, преодолели проблемите с ранните бракове, разказващи за 
своите битки, победи и загуби в кръговрата на живота. Всички тези 
материали ще бъдат разпространени сред училищата в страната със 
съдействието на РИО на МОМН, сред здравните работници, сред 
местните ромски общности и др. Съвсем скоро ще бъде стартиран и 
официален сайт на проекта, от който ще могат да бъдат свободно 
изтегляни всички изработени материали и на който ще може да 
бъде намирана актуална информация относно дейностите по 

проекта.

НАБЛЮДАТЕЛ

В края на годината България все още 
търси успешната реформа, която ще 
подобри ситуацията в българското 
здравеопазване. От 6 октомври 

начело на тези търсения застана Д-р Стефан Константинов, който 
потвърди намерението си всички основни стъпки предварително 
да се подлагат на обществена дискусия. Отново беше потвърдено 
намерението за определяне на болници, напълно безплатни за 
здравноосигурените хора. 350 болници на 7 милиона население 
са много, поне 100-120 трябва да са болниците от национално 
значение, заяви д-р Константинов, в които здравно-осигурените 
да се лекуват безплатно. В останалите да се доплаща. "Така по 
естествен начин тези с пациенти ще се развиват, а другите ще 
бъдат закрити или ще се преструктурират в друг вид лечебни 
заведения", обясни новият министър. В същото време той смята 

за В същото време той смята за необходимо да се увеличи 
финансирането на защитените болници в отдалечените райони, 
за да имат хората достъп до лечение.
С избора на нов здравен министър бяха заявени и следните 
насоки за реформи:

 Реформиране на първичната извьнболнична 
медицинска помощ: запазване ролята на общопрактикуващите 
лекари като институция, гарантираща базовото медицинско 
обслужване на населението. Нереалистичното изискване за 24-
часовото разположение от общопрактикуващите лекари, 
институ- ционализирани под не особено подходящата форма на 
ЕТ, в повечето случаи е имитация на осигурено обслужване на 
населението. То най-често се поема от спешните центрове или 
спешните отделения в болниците, откъдето произлиза и 
високият



На 28 октомври екипът на Център Амалипе бе посетен от студенти, 
обучаващи се в Брюксел. Тяхната специалност е Политология и във 
връзка с това те обиколиха различни институции и НПО в няколко 
български градове. Един от тях бе Велико Търново.
Целта на срещата бе да се запознаят с дейностите на Център 
Амалипе и водещите ни проекти в момента.
Бяха представени две от основните инициативи на организацията: 
„Превенция на отпадането на ромски деца от училище", както и 
„Превенция на ранните бракове". Екипите, работещи по 
образователните и социалните проекти разговаряха със студентите 
по основните теми, касаещи сферата на образованието, здравната 
култура, социалните проблеми на ромската общност в България. 
Обсъдихме спецификите на различните ромски групи, които 
играят основна роля в образователната им и социална интеграция. 
Основните проблеми, интересуващи студентите бяха свързани с 
политиката на България спрямо уязвимите групи, как те виждат 
себе си в българското общество, имат ли равни възможности за 
реализация.

Гостите

ни проявиха интерес и към това, дали

опитите за интеграционна политика дават положителни резултати и в каква 

степен.

Успяхме да въведем нашите гости в проблемите, с които е свързана 

интеграцията на ромските групи в страната, както и да им обясним, че 

всъщност никой не търси претопяване на дадена група, асимилирането й от 

водещите етноси в страната, а точно обратното - че Център Амалипе се 

стреми в работата си по достигане на висока степен на толерантност към 

различието, равни възможности за реализация и опознаване на културата и 

фолклора на различните етноси в страната, защото само приемайки 

различието, можем да канализираме общите си сили в едно по - добро 

бъдеще.

„ Вашата работа успя да ни и убеди във важността на интеграционната 

политика, провеждана на всички инстанции, както и да ни мотивира за работа 

в социалната сфера, пречупена през политиките на държавите-членки на 

ЕС".

В края на дъждовната есенна седмица, на осми октомври, 
представители на Център Амалипе посетиха основно училище 
„Георги Раковски" в село Голямо Ново, област Търговище. Поводът 
бе нетрадиционен - Кулинарна надпревара между деца и родители. 
Часът по кулинария бе провокиран от издадената наскоро книжка 
„Сготвено от мама..." Основна заслуга за нея има преподавателят по 
СИП "Фолклор на етносите - Ромски фолклор" от училището 
Славка Георгиева, която се нае, с помощта на деца и родители, да 
събере традиционните рецепти на село Голямо Ново, които са част 
от бита на трите етноса там. Сред пъстрото съдържание на книжката 
можем да си изберем рецепти от ромската, българската и турската 
кухня, до една изпитани във времето. Послучай издадената книжка, 
в училището се организира празник на тема „Вкусно, лесно, 
интересно!". В него участие взеха както ученици, така и техните 
родители, помогнали за сбирането на местните вкусотийки в 
книжка. Освен, че се състезаваха за най-вкусна, най-естетическа и 
най-рационално приготвена гозба, двата отбора (на деца и на 
родители) отговаряха и на редица интересни въпроси, свързани със 
здравословното хранене. Така, освен вкусно, събитието бе и много 
полезно за посетителите. В края на надпреварата журито отреди 
първо място на децата, които с присъщото си детско въображение, 
сътвориха шарени есенни гозби. Наградите също бяха тематични - 
първа награда бе пакет сол за всеки участник, тъй като, както знаем 
от приказката, солта е най-важната съставка в живота. Из 
ученическата стая се раздаваха зелки, подправки и всякакви други 
кулинарни приумици, без които една есенна трапеза не може. 
Разделихме се с обещание, че този празник ще се реализира и между 
училищата, които са участници в проекта на Център Амалипе 
„Превенция на отпадането на ромските деца от училище", 
подкрепен от Фондация "Америка за България". За област 
Търговище училищата по него са общо шест и нямаме търпение да 
видим какво празненство ще ни поднесат всички те.
тези и деца, и родители успяват да усетят топлината на училището, какво 

им дава то като пазител на традиции и обичаи. Така с 
веселба и смях всичко се подрежда по места - децата остават 
по класните стаи, бобец си къкри на печката, а родители и 
учители пият турско кафе по време на родителска среща.



НАБЛЮДАТЕЛ

В продължение на цял ден 
те дискутираха състоянието на ромското движение в 
Европа днес. Темата за събитията във Франция очаквано 
зае централно място в дискусиите. Всеобщо бе мнението, 
че ромските организации-особено тези, които работят на 
европейско ниво - не са успели да защитят правата на 
ромите, експулсирани от Франция и да мобилизират 
европейската общественост. Това бе направено далеч по-
успешно от международни не-ромски организации, 
отбелязаха мнозина. Идейната криза и умората в 
международното ромско движение е очевидна, но те 
трябва да бъдат преодоляни за да посрещне то настоящите 
предизвикателства: засилваща се ксенофобия и анти-
циганизъм, предстоящо приемане на Европейска ромска 
стратегия и т.н. Повечето от изказалите се апелираха за по- 
сериозно обвързване на дейността на международните 
ромски организации с ромите от местното ниво, с 
реалните проблеми на ромите.
В своето изказване Румян Русинов подчерта, че събитията 
от Франция са „втори шанс" за ромското движение: 
засилващото се внимание на европейско ниво към 
проблемите на ромите е аналогично на вниманието по 
време на пред-присъединителния процес и това е шанс, 
който не бива да бъде пропускан. Той посочи, че в средата 
на септември стотици ромски активисти са протестирали 
пред френското посолство и са връчили протестно писмо - 
факт, който показва, че ромското движение е живо. Деян 
Колев посочи, че събитията от Франция са ясен сигнал за 
необходимостта от приемането на Европейска ромска 
стратегия, за нуждата от по-сериозно въздействие от 
страна на европейските институции върху националните 
правителства относно изпълнението на националните 
интеграционните документи, както и сигнал за 
необходимостта от цялостни целенасочени (таргетирани) 
политики и дейности за интеграция на ромите - на 
европейско и национално ниво. Той представи 
декларацията на Център Амалипе, предлагащи конкретни 
действия в тези три насоки. Декларацията е била 
представена на Посланика на Франция, след което 
френска парламентарна делегация и Н. Пр. Посланик дьо 
Понсен са се срещнали с някои от най-активните ромски 
организации (Амалипе, Интегро, Свят без граници, 
Здравето на ромите, Разнообразни и равни). По време на 
срещата е било постигнато единомислие относно 
подкрепата за Европейска ромска стратегия и за 
ускоряване на интеграционните политики в България и 
Румъния. Очевидни са различията ни в оценките за 
експулсирането на роми от Франция, но по останалите 
въпроси френското правителство може да бъде наш 
съюзник, посочи Колев.
Участниците приеха Варшавска декларация, в която 
настояват за спешни действия за намаляване на расизма и 
ксенофобията срещу ромите, както и за изпълнение на 
Плана за ромите и синтите на ОССЕ. Декларацията 
отправя препоръки към Европейската комисия, ОССЕ и 
националните правителства в тези насоки. Декларацията 
бе представена на Конференцията на ОССЕ на 6 
октомври.

Ромска секция в Конференцията на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа
Изпълнението на Плана на ОССЕ за ромите и синтите бе 
дискутирано в специален панел на 6 октомври, включен 
като част от Конференцията за преглед на политики 
(Кеу1е\у Соп&гепсе) на ОССЕ. В панела участваха 
представители на националните правителства на 
страните от ОССЕ, националните представителства във 
Вършава и НПО. За разлика от предходните години, 
панелът бе заделен за дискусии не само по въпросите на 
ромите, но и на други малцинства (национални и 
религиозни), което предопредели многобройността и 
разнотипността на изказванията и практическата липса на 
дискусии. Темата за Франция отново се превърна в 

централна. Голямата част от изказалите се разкритикуваха 
експулсирането на роми и призоваха за неговото спиране. 
Някои от тях (например първият евродепутат-ром Хуан де 
Диос) настояха Франция да бъде осъдена в Съда на 
европейските общности. Отговорът от френска страна бе, че 
не може да се говори за „експулсиране": в своите родни 
държави са върнати румънски и български граждани, които са 
нарушили европейското право, пребивавайки повече от три 
месеца без регистрация. Необходимо е да се обърне сериозно 
внимание на интеграцията на ромите: Румъния и България 
трябва
да предприемат решителни действия в тази насока и 
френското правителство ще ги подкрепи, подчерта 
представителя на Франция
Българското правителство бе представено от Ахавни 
Тупакбашан, представител на Секретариата на Националния 
съвет за сътрудничество по етническите и демографските 
въпроси. Тя не направи изказване по дискутираните теми. 
Деян Колев от Център „Амалипе" представи процеса на 
изработване на нов Закон за училищното образование и 
предложенията към него, отправени от широк спектър ромски 
организации. Той апелира към включване в новия закон на 
текстове, които ще гарантират образователната интеграция, 
десегрегацията и въвеждането на интеркултурно 
образование.

Съпътстващи събития
Посланикът на САЩ Н. Пр. У. Гест и ръководителят на 
Мисията на САЩ в ОССЕ Фред Търнър поканиха на работна 
закуска част от ромските представители, участващи в 
конференцията на ОССЕ: Неждет Мустафа (Македония), 
Габриела Храбанова (Чехия), Давид Марк (Румъния), Деян 
Колев (България) и Хуан де Диос (Испания). Те обсъдиха 
взаимодействието между правителствените институции и 
ромската общност, както и актуалните проблеми пред процеса 
на интеграция на ромите. Н. Пр. Гест подчерта, че позицията 
на САЩ - изразявана многократно от Държавния секретар 
Хилари Клинтън, както и от Президента Обама - е за активна 
подкрепа на усилията на ромите за равноправно участие в 
обществения и политическия живот на съответните държави. 
Тази подкрепа ще продължи и през идните години, а в лицето 
на ромските активисти ние виждаме наши естествени 
партньори, подчерта Посланик Гест.

Тя трябва да определи от колко 
болници, лекари и медицински 
центрове има нужда страната, а 
реформата по нея трябва да 
започне от 1 януари 2011 г. 
Крайният срок за подаване на 

документи за пререгистрация на всички здравни заведения 
беше 31 октомври. При пререгистрацията всъщност ще бъдат 
определени нивата на различните болници - първо, второ или 
трето. Оценката ще се прави на базата на брой специалисти, 
апаратура и съответствието с медицинските стандарти. 
Заради очакваните промени в стандартите обаче болниците 
ще могат да подават и допълнително документи в следващите 
месеци. Министерството на здравеопазването ще преработи и 
медицинските стандарти, за да няма в тях прекалено 
завишени изисквания, които пречат на нормалната работа на 
болниците. Промените ще бъдат обнародвани в специална 
наредба. Очаква се от януари 2011 г. да е ясно коя болница на 
кое ниво е и по какви клинични пътеки има право да работи. 
От всичко това зависи колко пари ще получават здравните 
заведения и кои ще оцелеят.
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На 18 и 19 октомври. Европейската комисия организира Деветата 
кръгла маса за бедността и социалното изключване в сътруд-
ничество с Белгийското председателство на ЕС. По време на тази 
среща в Брюксел, европейските и националните политици, 
неправителствени организации и други заинтересовани страни 
се срещнаха да обсъдят проблема с бедността в Европа. 
Централна тема на кръглата маса беше препоръка на 
Европейската комисия за активно приобщаване, която има за цел 
реинтеграцията на хора, които са били изключени от пазара на 
труда в обществото. Акцентът беше поставен главно върху 
практическата реализация и прилагане на препоръката: чрез 
сравняване на добри практики от различните държави-членки, 
да се направят заключения за това кои подходи работят и кои не, и 
защо това е така. Специално внимание бе отделено на 
минималния доход, една от трите опорни точки на стратегията, 
защото Белгия е твърдо убедена, че наличието на минимален 
доход, е необходимо, за да се помогне на хората да се измъкнат от 
бедността. На другите две опорни точки - пазара на труда и 
достъпа до качествени услуги, беше обърнато внимание по 
време на различните семинари. Специално беше подчертано, че 
трите „крайъгълни камъка" на стратегията не трябва да се 
разглеждат отделно един от друг: този интегриран подход на 
стратегията трябва да се подчертае.
Препоръката за активно приобщаване беше проучена също така 
в по-широкия контекст на новата стратегия Европа2020, където 
борбата с бедността е важен момент в дневния ред на 
Европейския съюз.
Вдъхновен от принципа си на солидарност, Европейският съюз 
се обедини с държавите-членки, за да обяви 2010 за Европейска 
година за борба с бедността и социалното изключване. 
Основните цели са да се повиши обществената осведоменост за 
тези проблеми и подновяване на политическия ангажимент на 
ЕС и неговите държави-членки за борба с бедността и 
социалното изключване.
Представителите на Център "Амалипе" Момчил Баев, Калин 
Танов, Мария Иванова и Мария Йорданова участваха в семинар 
"Достъп до качествени услуги - многостранен подход към 
конкретната ситуация на деца в бедни домакинства" като част от 
Кръглата маса, където докладчик беше Жана Хайнсуърт, 
генерален секретар на Еврочайлд (ЕигосШШ). Българската 
делегация изведе теми като положението на българските деца, с 
фокус върху уязвимите групи и децата в ромските семейства, 
както и качеството на социалните услуги за деца в България. 
Мария Йорданова представи въпроса за хилядите деца, живеещи 
в социални институции, процеса на деинституционализация на 
децата и предизвикателствата, които процесът ще наложи на 
правителството, неправителствения сектор и други 
заинтересовани страни. Момчил Баев говори по въпроса за 
образователния статус на децата от ромски произход и опита, 
който Център "Амалипе" има в работа по мотивацията на децата 
и родителите, когато става въпрос за образование. Той наблегна 
на тристранния процес деца - родители - училищните власти за 
интегриране на ромите и мотивиране на децата да участват в 
училищния живот. По този въпрос г-н Баев споделен опита на 
Център "Амалипе" в организиране на обучения за учители, които 
работят в мултиетническа и мултикултурна среда, където той 
говори за необходимостта от индивидуален подход към децата с 
оглед на етно-културните особености на ромското население. 
Калин Танов говори за значението на висшето образование за 
младите хора и създаването на добър пример за децата. Той 
представи предимствата на Стипендиантската програма за 
студенти от ромски произход, обучаващи се в медицински 
специалности, в която той самия участва като възможност за 
младите хора от ромски произход.
Мария Иванова представи на аудиторията трудностите, с които 
младите момичета се сблъскват, когато те се превръщат в обект 
на ранни или принудителни бракове. Според нея ранен брак носи 
след себе си липса на образование и липсата на вписване в 
публичния и обществения живот. Г-ца Иванова обясни 
важността от информираност и превенция на ранните и 
насилствени бракове, за да могат младите жени да имат достъп до 
добро образование и съответно по-добри възможности за 
социален и обществен живот.

брой на хоспитализациите. Това изисква решаване на въпроса с 
работния ден на общо-практикуващите лекари в духа на европейските 
директиви. Създаването на групови практики ще бъде насърчавано по 
всякакъв начин. От началото на 2011 г. се предвижда изравняване на 
потребителската такса до ниво 1 % от минималната работна заплата за 
всички категории лица, които не са освободени от нея. Тази мярка има 
за цел да намали ненужната консумация на медицинска помощ.

Специализирана извънболнична медицинска помощ. Предвиж-
даните действия ще бъдат в посока освобождаване достъпа до тесни 
специалисти. И тъй като в близката година не се предвижда значител-
но увеличаване на финансовия ресурс, трябва да се търсят други 
механизми за регулация, които биха се въвели само след получаване 
на обществено одобрение. Възможен вариант за контрол на разходите 
е въвеждане на доплащането. Чрез него пациентите ще имат директен 
достъп до специалист, като заплащат част от цената на прегледа. 
Достъпът до специалист на диспансеризираните пациенти, 
бременните и децата ще остане както сега.
т Болнична помощ. Належаща е спешна оптимизация на болничната 
мрежа. Показателят, по който се различаваме в пъти от останалите 
страни, не е броят на леглата, а този на болниците. По данни на НСИ за 
2009 година те са 352. Около половината - 116 - са малки болници - с 
хоспитализации между 1000 и 5000 души. На другия полюс са 
големите болници - заведенията с над 10 000 хоспитализации 
годишно. През 2008 г.те са 51 на брой. Средната цена на клинична 
пътека през големите болници е по-висока от тази на малките, но това 
е породено от по-високите разходи за специалисти и оборудване. 
Повишаващите се хоспитализации и ограничени финансови ресурси в 
момент на криза правят неизбежно използването на делегирани 
бюджети и на ниво болници. Би било удачно законодателството да 
регламентира структуроопределящи болници, които са от национално 
значение и да им бъде осигурено финансиране, даващо възможност да 
се гарантира качествено лечение на всички български граждани. 
Броят и разположението на тези болници трябва да отговаря на броя на 
населението и да обхваща цялата страна, като се гарантира на всеки 
пациент безпроблемен достъп до болнично лечение. Определянето на 
дадена болница за структуроопределяща за даден регион ще се прави 
на базата на обема преминали пациенти, възможностите за 
диагностика и лечение. Собствеността на лечебното заведение няма 
да бъде критерий. Структуроопределящите болници ще имат по- 
висок коефициент за определяне на бюджета си, но в замяна 
лечението на здравно осигурените ще бъде безплатно. & Нови методи 
на финансиране. За 2011 г. въпреки несъвършенството си като метод 
на заплащане остават клиничните пътеки. Предстои приключване на 
процедурата по остойностяването им, с което се очаква да бъдат 
смекчени големите диспропорции при някои от тях. От 2012 г. трябва 
да започне постепенното въвеждане на диагностично свързани групи, 
като за целта цялата подготовка трябва да бъде извършена през 2011 г.
^ Електронната здравна карта. Очакванията за значително 
дисциплиниране на системата, изразяващо се в намаляване на броя на 
хоспитализациите или отчитаните прегледи, са до известна степен 
преувеличени. Електронната карта може да гарантира присъствието 
на пациента, но не и целесъобразността на извършваната медицинска 
услуга. Въпреки това идеята за електронна здравна карта трябва ще 
бъде допълнително развита.

Усвояване на средствата по европрограми. МЗ трябва да разшири 
капацитетът си за работа по програми на ЕС и да привлече 
максимално средства за модернизация на българското здраве-
опазване. В същото време то трябва да засили по-активната си роля в 
усвояването на средства, които ще подпомогнат подобряване на 
здравното положение на уязвимите етнически групи, каквито 
възможности има както по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси", така и по Оперативна програма „Регионално 
развитие".
и Човешки ресурси. Тревожното състояние с броя на лекарите по 
определени специалности и бедственото състояние с броя на мед. 
сестри, акушерки и лаборантки тепърва предстои да бъде усетено в 
българското общество. Единственият начин да се спре изтичането на 
млади кадри е да се увеличи заплащането и да се подобрят условията 
на работа. В България са останали едва около 1000 хирурзи, голям 
процент от които са на средна възраст 50 години. Д о 10 години 
хирургията в страната ни ще бъде в криза
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От първи до трети октомври 2010 г. Център „Амалипе проведе 
обучителен семинар за учители, преподаващи СИП „Фолклор 
на  етносите-ромски фолклор". Мероприятието бе 
организирано по Програма „Превенция на отпадането на 
ромски деца от училище", подкрепена от Фондация „Америка 
за България". Участие в обучението взеха учители от начални и 
основни училища, включени в програмата като „пилотни" (т.е. 
училища срещащи проблеми със задържането на ромските 
деца в класните стаи). Присъстваха и представители на 
училища, които искат да се включат в програмата от 
следващата година. Условието, на което трябваше да отговарят 
всички е да не са преминавали обучението и да водят СИП 
„Ромски фолклор" за първа година. По традиция тридневното 
обучение започна с кратко представяне на участниците чрез 
интересни интерактивни методи, което донесе усмивка и 
настроение за работа и на двете 
групи учители. Основните теми, 
засегнати на семинара бяха свързани 
със същността, практическите и 
м е т о д и ч е с к и  с п е ц и ф и к и  и  
особености на обучението по ромски 
фолклор; история, култура и 
фолклор на ромите, връзка между 
р о м с к а т а  к у л т у р а  и  
общонационалната  българска 
култура, интерактивни методи на 
о бу ч е н и е  и  п р е п од а в а н е  в  
мултикултурна среда, както и с 
възможностите за финансиране за 
подкрепа на работата по СИП  
"Фолклор на етносите – ромски 
фолклор".
Това, разбира се, бяха само част от заниманията, които Център 
„Амалипе" организира през тези три дни. При всеки проведен 
семинар водещо за нас е било преди всичко да опознаем средата 
и човека, с когото работим, защото само така ще можем да 
достигнем до истински диалог и успешна съвместна работа. 
Поради това бяхме „забъркали" множество интересни и 
забавни игри, чрез които къде на шега, къде не толкова, успяхме 
да превърнем работната атмосфера в приятелска. Така всеки 
участник почувства свободата да изрази позиции, притеснения 
и идеи за успешна работа в мултикултурна среда. Успяхме да 
извлечем много полезен опит от учители, които макар и никога 
да не са обучавани, интуитивно и напълно творчески са 
тръгнали по пътя на толерантността и „вниманието към всяко 
дете". Обсъдихме и най-често срещаните проблеми, появяващи 
се в училището при срещата на различните етнически 
общности. Изпъкнаха няколко основни момента: липса на 
интерес от страна на родители и деца, както и неангажиранто на 
родителите - идващи от неприпознаването на училището като 
тяхно. Проблем има и с етническото самоопределяне при 
децата, който много често идва от непознаване на ромската 
история, както и от различните социално-политически 
фактори. Всички участници бяха на мнение, че трябва да се 
постигне синхрон между традиционните методи на обичение и 
интерактивното преподаване, което от една страна затвърждава 
наученото, а от друга активира творческия потенциал в децата. 
Независимо от проблемите, които се появяват при работата в 
мултикултурна среда, всички преподаватели достигнаха до 

идеята,че никога проблемът не е 
едностранен, поради което трябва да 
се работи активно както с децата, така 
и с родителите им и с целия учителски 
екип. Ако отнесем всичко това към 
ромското знаме и колелото, въртящо се 
между небето и земята, ще видим, че за 
да върви каруцата на образованието 
еднакво добре както по калдаръми, 
така и по асфалт, е нужно всички части 
в нея да работят заедно. Изяснихме си 

и как се работи ползотворно с помагалата по ромски фолклор, които 
Амалипе раздаде на всички учители и деца от съответните училища. В 
една от сесиите експертът по образователна интеграция Глория 
Костова представи разнообразие от интерктивни техники и подходи и 
провокира участниците да дискутират отпадането от училище. Това 
отне часове - причините, начините за справяне. Мнозина преминаха 
пътя от търсенето на вина у родителите към анализ на пропуските в 
учебния процес, от песимизъм, че „така било е и така ще бъде" към 
убедеността, че „живот ний нов ще построиме". С особен интерес 
бяха посрещнати резултатите от проучването на отпадането в 
пилотните училища и в т.нар. „базови" училища, т.е. училищата, в 
които ромски фолклор се идзучава от години. Ако в първите 
процентът на отпадане е над 9, то в базовите е едва 0,13%! Има шанс 
при сериозна работа да разрешим проблема с отпадането, съгласиха 
се мнозина.
„ Освен, че научих изключително интересни факти за ромския бит и 
фолклор, научих нещо ново и за себе си. Връщам се в училище с 
ентусиазъм и много идеи за работа" - сподели една от учителките.
Знаем, че стереотипи лесно се градят, но знаем също и че има хора, 
които се изправят срещу тях, за да вървят напред - загледани в човека! 
Целта на обучението е постигната, когато на раздяла ни кажат „ Искам 
и знам, че има смисъл". Няма съмнение, че положителни резултати се 
постигат трудно, с много постоянство и усилия. Когато обаче знаем 
целта, пътят е винаги светъл пред нас и 
пред Вас, скъпи просветители! На добър 
час и успех!

 


