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Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/600 224,  

www.amalipe.com, office@amalipe.com 

 

 

Национална кампания „Да възстановим мостовете между нас“ по повод Василица – 

Ромската Нова Година: събития в София   

 

Лице за контакт: Деян Колев, 0888/ 681134 

 

 Инициативите в град София ще се проведат във вторник, 14 януари, както следва: 

11:00 – СОУ „Цанко Церковски”, село Никола Козлево и ОУ „Христо Ботев”, село 

Каспичан, област Шумен ще посетят Министерство на образование, където ще сурвакат 

министър Клисарова и нейните заместници;  

11:00 – ОУ „Йордан Йовков” град Ямбол ще посети Министерство на регионалното развитие, 

където ще бъдат приети от министър Десислава Терзийска и нейния екип; 

 

11:00 – СОУ „Христо Смирненски”, град Койнаре и ОУ „Отец Паисий”, село Радомирци ще 

поздравят с песни и танци министърът на труда и социалната политика г-н Хасан Адемов.  

 

По същото време ще бъдат сурвакани и екипите на агенциите в МТСП. ОУ „Св. Климент 

Охридски”, село Буковлък ще посети Агенция за социално подпомагане. Учениците от ОУ 

„Антон Страшимиров”, село Бохот и ОУ „Отец Паисий” град Кнежа, както и модераорите от 

Центъра за развитие на общността - Кнежа ще посетят Агенция по заетостта.  

 

11:00  - ОУ „Св. Климент Охридски”, село Тишевица и ОУ „Христо Ботев”, село Паволче 

ще сурвакат в сградата на Комисията за защита от дискриминация; 

11:00 - 4 ОУ „Г.С. Раковски”, град Берковица ще поздрави с песни, танци и наричания за 

здраве посланика на Съединените щати в България,  Нейно Превъзходителство Марси Рийс 

и служителите в Посолството; 

11:00 – ОУ „Христо Ботев”, село Мърчево, СОУ „Отец Паисий”, село Медковец и СОУ 

„Христо Ботев”, град Брусарци ще посетят Институт Отворено Общество, където ще бъдат 

посрещнати от Изпълнителния директор Георги Стойчев, директора на програма „Рома” 

Димитър Димитров и директора на програма „Образование” Боян Захариев; 

11:00 – ОУ „Васил Левски”, село Леденик и ОУ „Васил Левски”, село Видраре ще 

поздравят с кратка програма работещите в Унгарския Културен Институт; 

11:00 – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Малорад, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 

село Девене и ОУ „Отец Паисий”, село Борован ще посетят Тръст за Социална 

алтернатива, където ще сурвакат изпълнителния директор Сара Перин и целия екип на 

фондацията; 

 

11:30 – учениците от СОУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Върбица, област Шумен, 

ромски студенти и представители на Център „Амалипе” ще поздравят по повод Ромската 

Нова година доц. Пламен Орешарски – Премиер на Република България и неговия екип в 

Министерски съвет.  
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11:30 - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с.Априлово, общ.Горна Малина ще 

поздрави и сурвака изпълнителния директор на Българо-Швайцарска камара Бони Бонев; 

 12:00 – НУ „Михаил Куманов”, град Пещера ще поздрави екипа на посланика на Кралство 

Нидерландия; 

 

12:30 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, село Стрелци ще поздрави Негово 

Превъзходителство Джонатан Алън, посланик на Великобритания и неговия екип. 

13:00 – ОУ «Димчо Дебелянов», град Ихтиман ще разкаже легендата за Банго Васили на 

ромски и български език пред Нейно Превъзходителство Гюро Катарина Викъор -  посланик 

на Норвегия в България 

13:00 – 1 ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Гълъбник ще посетят министъра на 

Младежта и спорта, г-жа Марияна Георгиева и нейния екип; 

13:00 – ОУ „Христо Ботев”, село Златия и 1 ОУ „Васил Левски”, град Вълчедръм ще бъде 

гост на екипа на изпълнителния директор на УНИЦЕФ, г-жа Таня Радочай.  

 

13:30 – ОУ „Христо Ботев”, село Баница и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методи”, село Краводер 

ще бъдат посрещнати от Председателя на Народното събрание Михаил Миков и народни 

представители в сградата на Народното събрание  

13:30 – ОУ „Васил Левски”, село Караджово ще сурвака Министъра на отбраната г-н 

Ангел Найденов. Заедно с него ще бъдат и малките сурвакари от СОУ „Христо Ботев”, село 

Гълъбник, област Перник.  

13:30 – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, село Чешнегирово ще сурвака за здраве и берекет 

Посланика на Белгия, Нейно Превъзходителство Аник ван Калстер.  

14:00 – ОУ „Христо Ботев”, село Златия и 1 ОУ „Васил Левски”, град Вълчедръм ще 

посетят Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства ЦОИДУЕМ. Там те ще сурвакат изпълнителния директор Лили Ковачева и екипа 

на Центъра  

 

Всички  от посочените училища участват в програма за намаляване на отпадането на ромски 

деца от училище „ВСЕКИ УЧЕНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЛИЧНИК”, реализираща се за 

четвърта поредна година от Център „Амалипе”, с подкрепата на Тръст за социална алтернатива 

в 170 училища на територията на цяла България. През предходните години  тези училища 

успяха да постигнат завидни резултати по задържането на ромските деца в училище –нивото на 

отпадналите деца от училище бе понижено от 2.22% на 0.41 %. Те успяха да привлекат и 

задържат в класните стаи всички ученици, да направят престоя в училище по-интересен и 

уютен, да повишат качеството на учебния процес, да намалят безпричинните отсъствия, да 

привлекат родителите в активния училищен живот и да повишат броя на ромските младежи, 

които продължават образованието си в гимназиална и след гимназиална степен.  

Повече информация за програмата можете да видите на: http://romaeducation.com/  

 

Програмата е неокончателна и търпи промени 

http://romaeducation.com/

