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МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН - АПРИЛ 2012
8 АПРИЛ - ДЕН НА СЪПРИЧАСТНОСТ, ДЕН НА ВЪЗПОМИНАНИЕ И НАДЕЖДА

приоритетите на кохезионната политика в България
ШЗаседание на ЦОИДУЕМ
ШПредстоящо по ОП Развитие на човешките ресурси
ШОбсъдена бе стратегическата част на Национална
програма за развитие
„България 2020“
ШКомисията по образование
гласува на първо четене
З а ко н а з а у ч и л и щ н о т о
образование
ШК р ъ гл а м а с а н а т е м а
„Национална стратегия на Р.
България за интегриране на
ромите (2012-2020)
ШЦ е н т ъ р „ А м а л и п е е
представен във видеорепортаж на Евронюз
[Училище:
ШДен на Земята в ОУ „Никола

Първанов“ гр. Лом
ШЗам. министър Милена
Дамянова посети ОУ „Васил
Левски“ с.Караджово
ШНационална програма „На
училище без отсъствия“
ШУчилищна поезия - „Толерантност“
[Кхере (у дома):
ШВ Нови пазар отбелязаха

Международния ден на
земята
ШИзбрани са селските общини за изграждане на 4 центъра
за развитие на общността по
проект ПРОГРЕС
ШИнформационна среща за
стипендии РМУСП се
проведе в Бяла Слатина
ШЕкипът на проект „Да
докоснем недосегаемите“
участва в 5-та национална
среща за здраве и ваксинопрофилактика
ШОбразователния екип на
Амалипе се срещна с
директори на Фондация
„Америка за България“
ШПредложения на Център
Амалипе към стратегическата
част на НПР „България 2020“
ШПартньорска среща по
проект „Speak Up!” се състоя
в Брюксел
ШОбучение в Брюксел се
проведе с участието на
"Амалипе". Защо е необход и м о д а с е р е ф о рм и р а
Европейската селскостопанска политика сега?
[Ромско здраве:
ШЗдравен анализ - април 2012

8 април е обявен за Международен ден на ромите през
1992 г. През тази година ООН и Европейския съюз
подкрепят идеята на Международната организация
"Романо юнион". Изборът на датата никак не е случаен.
На тази дата се чества освобождаването на ромите от
концентрационния лагер Аушвиц - Германия, в края на
Втората световна война. На 8 април 1971 г. в Лондон се
провежда и Първият ромски конгрес. Целта е чрез
неговото създаване да се обединят и систематизират
усилията на международното ромско движение. На
срещата са приети ромския химн и знаме. За химн е
избрана песента „Джелем, джелем" на Жарко
Йованович от 1969 г. Знамето изобразява синьото небе,
зелената земя и червеното колело на постоянното
движение. 8 април, Международният ден на Ромите, е
ден на ромската култура, история и традиции. Денят
символизира борбата срещу дискриминацията спрямо
към малцинствата в глобален мащаб и отправя призив за

ИЗБРАНИ СА СЕЛСКИТЕ ОБЩИНИ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 4 ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩНОСТТА ПО ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ
НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ
ХОРА В МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ НА
РОМСКАТА ОБЩНОСТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
След направен анализ и оценяване на постъпилите 38
заявки за участие в проект „Насърчаване на социалното
включване на младите хора в маргинализирани групи на
ромската общност в селските райони” са одобрени
следните общини - Долна баня, Кнежа, Раднево,
Лясковец и Стражица.Там ще бъдат изградени Центрове
за развитие на общността. Отново изказваме нашата
най-искрена благодарност на кандидатствалите общини
за проявената активност и съпричастност към
проблемите, визирани в проекта. Наша основна задача е
популяризиране на дейността на центровете и

спазване на човешките права и толерантност. Много
ромски общности по света отбелязват 8 април с
фестивали, танцови спектакли, концерти и турнири,
провеждани в редица градове по различен начин.
Център Амалипе стана част от многообразието от
инициативи по повод Международния ден на ромите.
Събитието бе отбелязано в над 65 училища от 22
области на България, включени в тригодишната
програма за намаляване отпадането на ромски деца от
училище, координирана от Център „Амалипе” и
финансирана от Фондация „Америка за България”. Под
мотото на кампанията „Слънцето свети еднакво за
всички” бяха проведени концерти, тържества,
междуучилищни срещи, спортни състезания и събития,
рецитали, конкурси, изложби, информационни дни и
др., в които участие взеха не само ромски деца, но и деца
от други етноси. В мероприятията тази година се
включиха и Родителските клубове, създадени в
училищата в рамките на програмата, Училищните
настоятелства, които на повечето места бяха
подкрепени от месните власти и се превърнаха в
общоградски събития. Активно участие взеха и шестте
Центъра за развитие на общността, създадени в рамките
на Проект „Насърчаване на теренната работа на
маргинализирани групи от ромската общност“,
координатор на който също е ЦМЕДТ „Амалипе“.
Кампанията и началото на събитията бе обявена от
председателя на ЦМЕДТ Амалипе – г-жа Теодора
Крумова на Национална пресконференция в БТА - гр.
София, състояла се на 4 април, а на 5 април по повод
празника в град Велико Търново бе организирана
премиера на филма „Мисията Амалипе”. Всички заедно
показахме, че наистина слънцето свети еднакво за
всички, без значение как изглеждаме, какъв цвят сме, от
кой етнос сме... По-важно е, че имаме едни и същи
желания и намерения, а това е еднакъв шанс за всички да
учат, да работят, да живеят и да се развиват като
равнопоставени, равноправни и значими хора.
Да се опознаваме и да вървим напред, заедно!
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1144&lang=1
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1153&lang=1

получаване на държавна подкрепа с цел разширяване
на обхвата им на национално ниво. Във всеки център ще
бъдат назначени по двама общностни модератора, които
ще бъдат нашите посредници за работа с местните
институции и ромската общност. През месец април 2012
год. ще се обяви процедура за подбор за двама местни
модератора. Общностните модератори ще работят за:
активизиране на местната ромска общност; повишаване
на информираността на общността; ще съдействат за
увеличаване на заетостта сред младите хора от
общността; организиране на общностни събития –
лекции, традиционни празници и др. През месец май
2012 год. предстои обучение на представители на
общините, представители на местните Дирекции „Бюро
по труда”, Дирекции „Социално подпомагане” и др.
официални лица за работа в мултиетническа среда.

стр. 2 от 6
ЗАСЕДАНИЕ НА ЦОИДУЕМ
Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства през 2011 г. и проект на бюджет
за 2012 г. бяха обсъдени на заседание на Управителния съвет на
Центъра, което се проведе на 24 април. То бе председателствано от
главния секретар на МОМН Красимир Вълчев. УС прие доклад за
дейността на ЦОИДУЕМ през 2011 г., който ще бъде публикуван на
уеб-страницата на Центъра. Бюджетът за 2012 г., който МОМН ще
предостави за дейността на Центъра ще бъде в размер на 1,3 млн. лв.
Освен текущи и административни разходи, бюджетът ще включва
дофинансиране на обявените през 2011 конкурсни процедури за
проекти, както и две нови процедури. Едната от тях ще бъде за
подкрепа на процеса на десегрегация на обособените ромски училища,
а другата ще подпомогне училищата да създадат форми за ангажиране
и ефективно участие на ромските родители. Освен този бюджет,
Центърът ще разчита и на приходи от международни донори, като
Ромския образователен фонд. По предложение на Деян Колев бе прието
решение досегашният богат опит от извънкласни и извънучилищни
дейности в областта на интеркултурното образование, финансирани от
ЦОИДУЕМ да бъде обобщен, типологизиран и изведените основни
категории дейности да бъдат предложени експлицитно за включване в
програма УСПЕХ на МОМН. Така училищата ще могат да финансират
извън делегирания си бюджет множество атрактивни форми като
„Фолклор на етносите”, „Ромски фолклор” и др.
Повече информация вижте на:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1160&lang=1
ПРЕДСТОЯЩО ПО ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
Групата за интеграция на ромите към Комитета за наблюдение на ОП
„Развитие на човешките ресурси” обсъди предложения за критерии за
избор на операции, внесени от Управляващия орган и от
представителят на ромските НПО в Комитета за наблюдение Деян
Колев. Предложенията ще бъдат внесени на заседанието на КН на
ОПРЧР, което ще се проведе на 30 и 31 май в Пловдив. Групата
подкрепи обявяването на пилотна операция за заетост, образование и
социални услуги, която ще бъде с конкретен бенефициент 4 общини,
включени в програма за социални жилища за маргинализирани групи.
На този етап това са общините Бургас, Дупница, Видин и Девня.
Пилотната интервенция, инициирана от министъра по управление на
средствата ЕС ще включва изграждане на социални жилища с цел
десегрегиране на обособени квартали (с финансиране от близо 16 млн.
лв. от ОП „Регионално развитие”) и „меки” мерки за заетост, по-добро
образование и социални услуги (финансирани от ОП РЧР). По този
начин ще бъде създаден пилотен модел за кръстосано финансиране от
два финансови източника на ЕС, който може да бъде разширен през
следващия период. Групата не подкрепи предложената от Д. Колев
операция за разширяване на здравното медиаторство поради липсата
на финансов ресурс и множество технически пречки. В проведената
обстойна дискусия не бе намерен пълен консенсус за предложението и
на този етап то няма да бъде внесено в КН. С 5 млн. лв. ще бъде
дофинансирана операция „Образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства”. Тя бе обявена през 2011 г. по
настояване на ромските организации след продължителни преговори с
МОМН, последвали опорочаване на предходна схема. Операцията е
обявена като отворена с три срока за кандидатстване – 9 януари, 9 април
и 9 юли. Поради подадените множество качествени проектни
предложения първоначалният бюджет ще бъде увеличен от 6 на 11 млн.
лв., което ще направи възможно одобряването и на проекти, подадени
при третия краен срок. Предложението ще бъде внесено на писмена
процедура в КН още през идните дни.
ОБСЪДЕНА БЕ СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ "БЪЛГАРИЯ
2020"
В Националната програма за развитие „България 2020“ ще включваме
не всички политики, а само тези, които водят до развитие. Това
подчерта Юлиана Николова, съветник на министър-председателя и

ръководител на работната група за изготвяне на НПР „България 2020“
по време на форум за публично обсъждане на проекта за стратегическа
част от документа, който се проведе на 26 април в Гранитна зала на
Министерски съвет. Форумът събра заедно министъра по управление
на средствата от ЕС Томислав Дончев, ресорните заместник-министри
по отделните приоритети на Програмат а, с екрет ари в
администрацията на Президента, представители на социалноикономическите партньори и неправителствени организации. Център
„Амалипе“ бе представен от Деян Колев. Националната програма за
развитие „България 2020“ е колективно упражнение на десетки
институции, социално-икономическите партньори и гражданския
сектор, посочи Министър Дончев при откриването на срещата. Това
упражнение е по-скоро политическо, а не експертно – имаме нужда от
ясни политики за развитие, а експертните решения за тях ще бъдат
намерени. Последваха кратки презентации и дискусии по основните
приоритети на програмата. Приоритетите бяха представени от
заместник-министрите, ръководили междусекторни групи по всеки от
приоритетите, а коментари и предложения към представеното
н а п р а в и х а с о ц и а л н о - и ко н о м и ч е с к и т е п а р т н ь о р и и
неправителствените организации. В своето изказване Деян Колев
наблегна на необходимостта НПР „България 2020“ да включи
стратегическите насоки за формирането и изпълнението на цялостна
политика за интеграция на ромите. Ромите са потенциал за развитието
на България и ромската интеграция е политика за развитие. На 1 март
Народното събрание прие с безпрецедентен консенсус Национална
стратегия за интеграция на ромите. В същото време настоящият текст
на НПР „България 2020“ не съдържа почти нищо, свързано с ромската
интеграция. Това е сериозен пропуск, поради което е необходимо
Междуведомствената група за ресурсно обезпечаване на ромската
интеграция към Министър Дончев да направи преглед на работния
вариант на НПР и да предложи съответните текстове. Деян Колев
предложи включването на ромската тема да стане чрез три под-мерки
към приоритет 1 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството
на образованието и обучението и качествените характеристики на
работната сила“ и приоритет 3 „Постигане на устойчиво и интегрирано
регионално развитие и използване на местния потенциал“, които да
зададат стратегическите направления за работа в областите
образование, заетост, здравеопазване и жилищни условия. В същото
време е необходимо към приоритет 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“ да бъде допълнен нов подприоритет “Междусекторни интервенции за интеграция на
маргинализирани общности (роми и други)“, който да създаде
интегрирани инструменти за прилагане на интеграционните мерки.
Имаме нужда от въвеждането на такъв инструментариум, с ясни
стандарти и параметри; това ще даде реалния тласък за изпълнението
на интеграционната политика, подчерта Колев. Направените
предложения по време на дискусията, както и през целия процес на
обсъждане, ще бъдат разгледани от междуведомствената работна група
и интегрирани в окончателния текст преди предоставянето му за
одобрение от Съвета за развитие, увери в заключение Юлиана
Николова.
КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАСУВА НА ПЪРВО
ЧЕТЕНЕ ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Близо пет часа парламентарната комисия по образование дискутира
внесения от Министерски съвет проект на Закон за предучилищното и
училищното образование. Законопроектът бе гласуван на първо четене
с 11 гласа „за“ и 4 – „против“. Заседанието се проведе на 12 април и бе
ръководено от председателя на Комисията по образование Огнян
Стоичков. Освен народните представители от комисията, участваха
министърът на образованието Сергей Игнатов, заместник-министър
Милена Дамянова, главният секретар на МОМН Красимир Вълчев и
десетки граждани – представители на образователни институции и
неправителствени организации. Център Амалипе бе представен от
Деян Колев.
Повече информация вижте на:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1149&lang=1
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УЧИЛИЩЕ

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА 'НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА
ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)
Ромска Академия за култура и образование – Сливен в партньорство с
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”
проведоха кръгла маса на тема „Национална стратегия на Република
България за интегриране на ромите (2012-2020)”. Кръглата маса се
състоя на 10 април в Драматичен театър „Стефан Киров, под патронажа
на Областния управител на Област Сливен – г-н Марин Кавръков.
Присъстваха представители на областна администрация и общинските
администрации в региона, общественици, журналисти, млади
доброволци на РАКО. Събитието бе финансирано по проект
«Национална стратегия за интеграция на ромите в България:
преминаване от добри документи към добри дела” на Център
„Амалипе”, подкрепен от Програма „Ромски инициативи” на Институт
„Отворено общество” –Будапеща.
Повече информация:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1148&lang=1

важно да се рециклира хартията, като по този начин се запазва гората.
Надяваме се, че ще намерим последователи и заедно ще работим за
опазване на българската природа” – споделиха двете учителки. Денят
на Земята вдъхнови учениците да изработят предмети от отпадъчни
материали и с тях подредиха изложба „Отпадъците могат да бъдат
полезни”. Най-активни, с най-много експонати в изложбата, бяха
ученици от началните класове. По-големите издириха материали и
съставиха еко календар за 2012 година. Учениците проявиха
инициатива и по отношение на озеленяване на училището - в класните
стаи, коридори и двор. Любовта към природата не е чувство, което
може да се изгради по задължение – това е отношение, което се
възпитава. В духа на кампанията „Участвам и променям!”, учениците
подкрепиха инициативата „Подари дръвче, засади гора”. В
присъствието на кмета на Община Лом – г-н Иво Иванов и зам.кмета –
г-жа Камелия Арсенова, възпитаниците на 1-во ОУ засадиха 3 борчета
в двора на училището на 21 април 2012 г. с убеждението, че така
допринасят за по-чиста и хармонична среда.
ЗАМ. МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА ПОСЕТИ
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" С. КАРАДЖОВО

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ Е ПРЕДСТАВЕН ВЪВ
ВИДЕОРЕПОРТАЖА НА ЕВРОНЮЗ
На 30 април телевизия Евронюз разпространи видеорепортаж а “Да
достигнем до европейските роми” на Шеймъс Кърни. Репортажът
представя настоящите предизвикателства пред ромската интеграция в
Европа, както и успешни модели и инициативи. Материалът показва
истории от България и Румъния. В България Шеймъс Кърни представя
постигнатото от кмета на Каварна Цонко Цонев и неговата
администрация по подобряване на условията в ромския квартал – един
от успешните примери на европейско ниво. Репортажът представя и
дейността на Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе“ за повишаване на образователното ниво и подкрепа на
общностното развитие на ромите от Нови пазар. Представена е
подробна картина на постигнатите резултати от Центъра за развитие на
общността „Амалипе“ в Нови пазар. Видео репортажът ще бъде
показван по Евронюз всеки ден от 30 април до 6 май.
Той е наличен на:
http://www.euronews.com/2012/04/30/reaching-out-to-europe-s-roma/
Интервютата от България могат да бъдат видяни на:
http://www.euronews.com/2012/04/30/bonus-voices-from-bulgaria/
УЧИЛИЩЕ

ДЕН НА ЗЕМЯТА
В ОУ „НИКОЛА ПЪРВАНОВ” ГР. ЛОМ
Един нестандартен, интерактивен и
изпълнен с динамика бинарен урок,
посветен на Деня на Земята – 22
април, осъществиха г-жа Елена
Манчева и г-жа Светла Димитрова
в шести клас. „Бъдете по-добри” –
скритото послание на хартията” е
темата, чрез която учениците се
запознаха със значението на
хартията, нейното създаване,
приложение в математиката,
химията, физиката и в живота. Хартията е може би найразпространеният материал и има 2100-годишна история. Тя е едно от
великите открития на човечеството. Неслучайно, след като са
изобретили хартията, китайците 600 години са пазели в тайна този факт
от останалия свят. Владеейки хартията, китайците са имали едно
оръжие в повече от всички останали цивилизации и народи по света.
Акцент в урока бе опазването на околната среда, чрез рециклиране на
хартиените отпадъци. На въпроса: „Какво бихте направили, за да има
достатъчно хартия за хората, ако на планетата Земя са останали само
няколко дървета?”, шестокласниците показаха екологичната полза от
рециклирането, отношението си към природните дадености и
отговорност за своите дела. Всички се обединиха около тезата, че от
отношението на съвременния човек към заобикалящата го среда,
зависи неговото собствено бъдеще. „Опитахме се да покажем колко е

На 19.04.2012г. зам.министър Милена Дамянова бе на посещение в
ОУ"Васил Левски"с.Караджово. При визитата си посети
полуинтернатните групи, които работят по проект "Осигуряване на
целодневна организация на учебния ден за средищните училища" на
МОМН, както и клуб "Музика на фолклора" към проект "Шарена
магия", финансиран от ЦОИДУЕМ. В кратката програма, на която /се
надявам/ се наслади, ученици и учители представиха част от работата
си в часовете по СИП"Фолклор на етносите - ромски фолклор", както и
работата си по проект "Шарена магия" към ЦОИДУЕМ. Зам.министър
Дамянова се срещна и с педагогическия персонал в училище, с които в
неформална обстановка обсъди вижданията си за развитието на
образователната ни система и възможностите, които ни се предоставят
в проекта за закон на предучилищно и училищно образование. Тя
сподели, че е обогатила своите добри впечатления от работата на
училищата, работещи по проект "Превенция на отпадането на
ромските ученици" финансиран от фондация "Америка за България"
чрез "Амалипе"-Велико Търново. Работата на училищната мрежа,
създадена от ЦМЕДТ "Амалипе" е добър и устойчив модел на развитие
и споделяне на добри практики между училища, работещи със смесени
етнически групи ученици!
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ
ОТСЪСТВИЯ“ ЩЕ ПОДКРЕПИ С МАЛКИ ГРАНДОВЕ
УЧИЛИЩНИ ПРОГРАМИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ОТПАДАНЕТО
С Решение на Министерски съвет 310/20.04.2012 бяха утвърдени
националните програми в областта на образованието за 2012 г. Сред
тях е „На училище без отсъствие“, чиято мярка „Без отсъствие“ има за
цел да подпомогне училищата да изготвят и изпълнят свои училищни
програми за намаляване на отпадането и намаляване на неизвинените
отсъствия. Тези програми трябва да включват спектър от мерки, сред
които дейности за активизиране на учениците (чрез форми на
ученическо самоуправление като ученически парламент и др.),
дейности за ангажиране на родителите и т.н. Друга важна цел на
програмата е да стимулира коректното нанасяне на всички отсъствия.
Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински
училища с висок дял на отсъствията. За целта те трябва да попълнят
заявка за участие и да я подадат пред съответния Регионален
продължава на стр. 4
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продължение от стр.3

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ
ОТСЪСТВИЯ“
инспекторат по образованието. Срокът за това е 20 май 2012
г. Бюджетът на мярка „Без отсъствие“ за 2012 г. е 2 млн. лв., което ще
позволи да бъдат подкрепени финансово стотици училища.
Описанието на програма „На училище без отсъствие“, както и
необходимите документи могат да бъдат намерени на:
http://mon.bg/left_menu/projects/ Идеята за мярка „Без отсъствие“ бе
предложена на заседанието на Управителния съвет на Центъра за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства, провело се през м. Октомври 2011 г.
(виж:www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=924&lang=1)
Мярката доразвива успешен модел, апробиран в рамките на проект
„Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ на Център
Амалипе, като дава възможност този модел да бъде приложен от
стотици училища.
ТОЛЕРАНТНОСТ
Толерантност – добродетел несравнима;
Толерантност – нека винаги те има,
че когато детето пред своята майка застане печално,
ти да бъдеш нейно задължение морално.
Аз, може би, постъпвам безпощадно,
като тревожа твоя сън, прости,
но , майко, твоето житие страдално
е моят път към свобода и блести.
Анита Емилова 7 а клас ОУ „ В. Левски”
с. Смоляновци

ПЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ЗА ЗДРАВЕ
И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА СЕ ПРОВЕДЕ
В СОФИЯ
Екипът на проект „Да докоснем
недосегаемите: борейки се с
традиционни и нови анти-ромски
стереотипи” беше поканен да
представи инициативата пред
участниците в Петата национална
с р е щ а з а з д р а в е и
ваксинопрофилактика, която се
проведе на 23 и 24 април в град
София. Конференцията, събираща
традиционно ромските здравни
медиатори и институциите от системата на Министерство на
здравеопазването, бе уважена от Даниела Анастасова – председател на
Комисията по здравеопазване на Народното събрание, Дисислава
Атанасова – министър на здравеопазването, Георги Кръстев – зам.
Председател на НССЕИВ и други. Моделът на сътрудничество между
институциите, прилаган от проект „Да докоснем недосегаемите“ при
решаване на проблемни ситуации в ромската общност бе представен от
Гергана Даскалова. Междувременно бяха завършени всичките 7
обучителни модула от първата част на проекта. Модулите бяха
проведени от междусекторните екипи обучители от РИО, РЗИ и РДСП
в областите Шумен, Бургас, Пазарджик, София – област, Враца и В.
Търново. Проведените анкети сред обучаемите дават ясна представа за
резултатите от извършената работа. 85% от участниците са
отговорили, че биха искали да се провеждат повече обучения от този
тип, също толкова, че се чувстват готови самите те да бъдат обучители.
60% изтъкват, че биха искали да има повече разиграване на конкретни
случаи по време на сесиите, тъй като това много им помага в
ежедневната им работа. И най-накрая, но не защото е най-маловажно, а
напротив, най-голямо удовлетворение за екипа на проекта е посочената
в анкетите промяна в стереотипите и нагласите спрямо ромите.С
всеотдайната си работа екипите обучители постигнаха този най-важен
резултат. След завършването на този първи етап от дейностите по
проекта, предстои координационна среща на всички екипи на 16-18
май във Велико Търново. Целта на срещата е да се анализират
резултатите от постигнатото досега, да се идентифицират слабостите,

да се обменят опит и впечатления и да се планира втория
етап обучения. В следващите броеве на бюлетина ще
започнем да ви представяме по един екип обучители, тяхната работа
досега и конкретно решените случаи в тяхната географска област. На
сайта на Център Амалипе
ще можете да зададете
всички свои въпроси, към
съответният екип!
В НОВИ ПАЗАР ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА
ЗЕМЯТА
По повод предстоящия Международен ден на Земята, Центъра за
развитие на общността, гр.Нови пазар, създаден от Център „Амалипе”,
гр. Велико Търново съвместно с Професионална гимназия по селско
стопанство, гр. Нови пазар поднесоха изненада за жителите на града.
Учениците от професионалната гимназия, за които този ден е и техен
професионален празник,
представиха литературно-музикална
програма. Събитието започна с рецитал, посветен на Земята. След това
зрителите се насладиха на музиката на група ”Луди млади”, съставена
от възпитаници на Професионалната гимназия в града. Кулминацията
на събитието беше викторината, организирана по повод
Международния ден на Земята между отбори по „История” и
„География”. Международният ден на Земята - 22 април, е найголемият нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин
милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на
Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174
държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на
живота върху нея.Мрежата се стреми да създаде широка гражданска
подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие
по целия свят.
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА СТИПЕНДИИТЕ РМУСП СЕ
ПРОВЕДЕ В БЯЛА СЛАТИНА
На 25 април в сградата на Начално училище „Христо Смирненски”, гр.
Бяла Слатина се проведе информационна среща с кандидат-студенти и
студенти от ромски произход, които възнамеряват да кандидатстват за
стипендията РМУСП, предназначена за студенти от ромски произход в
акредитирани висши учебни заведения. Организатори на срещата бяха
Центърът за развитие на общността – Бяла Слатина и сдружение „Нов
път” – Хайредин, а специален гост на срещата бе Веска Карастоянова –
координатор на програмата.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ КЪМ
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА НПР „БЪЛГАРИЯ 2020“
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ изпрати
предложения към публикуваната за публично обсъждане
стратегическа част на Националната програма за развитие „България
2020“. Предложенията са продиктувани от необходимостта НПР
„България 2020“ да включи стратегическите насоки за формирането и
изпълнението на цялостна политика за интеграция на ромите. Те
предвиждат включването на ромската тема да стане чрез три под-мерки
към приоритет 1 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството
на образованието и обучението и качествените характеристики на
работната сила“ и приоритет 3 „Постигане на устойчиво и интегрирано
регионално развитие и използване на местния потенциал“, които да
зададат стратегическите направления за работа в областите
образование, заетост, здравеопазване и жилищни условия. В същото
време е предложено към приоритет 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“ да бъде формулиран нов подприоритет “Междусекторни интервенции за интеграция на
маргинализирани общности (роми и други)“, който да създаде
интегрирани инструменти за прилагане на интеграционните мерки.
Предлложенията можете да намерите тук:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1186&lang=1
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РОМСКО ЗДРАВЕ
АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И
ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РОМСКАТА
ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ АПРИЛ
2012ГОДИНА
Болниците дължат 378 милиона лева
Hов рекорд при дълговете на болниците - 378 млн. Такива са общите
задължения на лечебните заведения към 29 февруари т. г., сочи справка на
МЗ. От тях 70 милиона са просрочени. Откакто от 2006 г. касата плаща по
300 клинични пътеки, дълговете не са набъбвали така. Дълговете са
натрупани заради лош мениджмънт и големия брой на неосигурени лица,
които получават медицинска помощ за сметка на лечебните заведения.
1 200 000 здравнонеосигурени
Новият здравен министър г-жа Атанасова посочи , че проблем за сектора
остават здравно неосигурените, чийто брой по последни данни е 1,2
милиона души Здравният министър обяви, че мерките срещу
неплащането на осигуровки в момента са неефективни и трябва да се
променят. Правителството отпуска за здравеопазването допълнително
147 милиона лева европейски средства по програмата за регионално
развитие
Държавата ще санкционира неосигурените пациенти
Единият от вариантите за това е държавата да намери механизъм, по
който да си прибира парите от некоректните длъжници, независимо дали
не са плащали здравни вноски или данъци. Това може да стане чрез
ползването на административни услуги за гражданите и въвеждане на
изискване за предоставяне на справка за здравноосигурителния статус.
Обмислят се законови промени, с които здравните осигуровки да имат
тежестта на данък. Това на практика означава, че НАП ще тръгне и след
здравно неосигурените лица у нас. Именно не плащането на здравните
вноски е една от причините за дълговете на болниците.
Разследват лечение на ромчета като умствено изоставащи
Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) в Плевен е подала сигнал до
прокуратурата за съмнително голям брой деца, лекувани за умствено
изоставане, съчетано с епилепсия. Директорът на касата Мартин Митев
уточни, че става въпрос за 80 деца от ромски произход, които са лекувани
по две клинични пътеки. На специалисти от касата направили
впечатление противоречия в данните - факти от първични документи и
описани в епикризата и извънболничното лечение. Странно е и че броят
на преминалите през плевенската лечебница - 80 деца, е по-голям от този
в най-голямата извънстолична болница - "Св. Георги" в Пловдив,
коментира Митев. Експерти от касата са проверили 30 от случаите за
периода четвърто тримесечие 2010 г. - първо тримесечие - 2011 г., след
което сигналът е внесен в прокуратурата. По случая се извършва
проверка, която не е приключила до момента .
Проверяват домовете за деца
МЗ започна проверки на всички домове за деца в страната. Повод за това
са огромните нарушения, открити в дома за медико-социални грижи в
Плевен, където юноши с увреждания тежат под 10 кг. При изненадваща
инспекция и в дома за деца в Сливен са открити грешки при завеждането
на даренията. През 2011 г. домът е получил 800 000 лв. от
министерството. Около 240 000 лв. от тях са за издръжка. Около 8 лв. на
ден струва храната за едно дете.
Драстични са констатираните нарушения в Дома за медико-социални
грижи за деца в Плевен. Това заяви министър Десислава Атанасова, която
извърши вне запна проверка след по стъпили сигна ли от
неправителствени организации. В нея участваха и заместник министър
Десислава Димитрова и ръководителят на Инспектората към МЗ. Домът в
Плевен е сред най-големите в страната и в него в момента са настанени
154 деца. За тях се грижат над 170 души персонал.
Един от примерите за нарушения е за получено дарение от анонимен
подател с неизвестно съдържание, за което никой не си е направил труда
да извърши необходимия
санитарен контрол.

Назначен е новият Изпълнителен директор на Агенция
„Медицински одит”
Новият директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” е д-р
Светлозара Илиева. Тя е назначена от министъра на здравеопазването
Десислава Атанасова, съгласувано с министър-председателя, в
съответствие с изискванията на Устройствения правилник на ИАМО и
Закона за администрацията.
Д-р Светлозара Илиева досега е заемала длъжността директор на
дирекция „Контрол на снабдяването и потреблението на лекарствените
продукти в лечебните заведения” в ИАМО. Тя е завършила медицина в
МУ-София, работила е като лекар-ординатор в Четвърта МБАЛ-София и
като асистент в УМБАЛ „Царица Йоанна”.
Министър Десислава Атанасова: „партньорството на държавните
институции и неправителствените организации е успешен модел за
профилактика на острите инфекциозни заболявания”
България е постигнала много добри резултати в областта на
имунопрофилактиката благодарение на успешното партньорство с
неправителствените организации и този модел се оценява като много
успешен от нашите международни партньори. Това заяви министърът на
здравеопазването Десислава Атанасова в приветствието си към
участниците в Петата Национална среща „Инициатива за здраве и
ваксинопрофилактика” в столицата. Форумът се организира от
Националния съвет за сътрудниче ство по етниче ските и
интеграционните въпроси към Министерски съвет, парламентарната
Комисия по здравеопазване и Министерство на здравеопазването.
Важен акцент в профилактиката на острите инфекциозни заболявания е
насочеността към уязвимите и малцинствените групи, каза здравният
министър. Досегашната практика показва, че съвместните действия
между общопрактикуващите лекари, представителите на РЗИ, здравните
медиатори и социалните работници са един от най-успешните подходи за
повишаване на имунизационното покритие сред малцинствените групи и
овладяване на евентуални епидемични взривове. Благодарение на това
сътрудничество през 2010 година беше успешно овладян епидемичният
взрив от морбили, подчерта пред участниците в срещата министър
Атанасова.
Министър Атанасова откри нова кардиоинвазивна структура в
МОБАЛ “ Д-р Ст. Черкезов” – Велико Търново
На 10 април министърът на здравеопазването Десислава Атанасова беше
на работно посещение в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”, гр. Велико Търново.
Тя ще открие нова Кардиоинвазивна структура към Второ вътрешно
отделение по кардиология и ревматология. Новата структура е изградена
изцяло с финансови средства на лечебното заведение. Закупената
апаратура и извършените ремонтни дейности са на стойност 700 000 лв.
Отделението разполага с най-висок клас апаратура, която може да покрие
нуждите от диагностика и лечение както на отделението по Кардиология,
така и на отделенията по Съдова хирургия, Неврология и Неврохирургия.
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ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „SPEAK UP!”
СЕ СЪСТОЯ В БРЮКСЕЛ.
Работна среща на партньорите, работещи по проект „Speak up! Да се
даде глас на най-уязвимите деца в Европа” се проведе в Брюксел през
април. Срещата се проведе в офиса на Еврочайлд (Eurochild) - водеща
организация в проекта. Целта на срещата беше да се оценят
постиженията на партниращите страни и да се сравнят резултатите от
сесиите на фокус-групи с уязвимите деца в различните държави, където
се прилага проекта. Участниците представляват неправителствени
организации от Гърция, Унгария, Ирландия, Холандия, Полша, Швеция
и Фондация „Универсално образование”. Проектът е насочен към
защита на правата на детето. Попада в рамките на целта на програмата
за „насърчаване на основните права и да информира всички лица, за
техните права, включително тези, получени от гражданството на Съюза,
с цел да се насърчат европейските граждани да участват активно в
демократичния живот на Съюза”. Въпреки това, този проект е насочен
към съществен пропуск в работата, извършена до момента. Децата,
които са особено уязвими, поради тяхното положение (в конфликт със
закона, живеят в неподходящи жилищни условия, отделени от
родителите си, които живеят в домове и др.), Или поради техните
характеристики (деца с увреждания, деца от етнически малцинства или
деца имигранти) - са много по-застрашени от това да бъдат нарушени
техните права. Те също са по-малко вероятно да бъдат чути.
Участващите партньори са квалифицирани в слушане на децата и
техните възгледи и предаване на тези съобщения до по-широка
аудитория. Децата са често предмет на политики и интервенция на
възрастните. Важно е, техните мнения да бъдат чути по отношение на
тяхното възприятие на ситуацията, техните нужди и на специфичния
подход за политическа намеса, което се изисква. Мненията и опит на
децата ще предостави ценна информация за развитието и прилагането
на Стратегията на ЕС за правата на детето. Те също така ще бъдат взети
предвид важната работа на ЕС за преодоляване на детската бедност и
социалното изключване в Европейския съюз - област на политика, която
Eurochild следи отблизо.
ОБУЧЕНИЕ В БРЮКСЕЛ СЕ ПРОВЕДЕ С УЧАСТИЕТО НА
"АМАЛИПЕ". ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ РЕФОРМИРА
ЕВРОПЕЙСКАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА СЕГА?
Нараснаха предизвикателствата пред селското стопанство в Европа.
Реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) дава
възможност на ЕС да преразгледа селскостопанските си политики, за да
ги приведе в съответствие с нарастващите изисквания на обществото за
здравословни храни и опазване на селскостопанските райони, както и да
гарантира по-високо качество на продукцията. Резултатите от
проучванията на общественото мнение “Евробарометър” показват, че
широката общественост подкрепя целите на Общата селскостопанска
политика, включително за здравословни храни, опазване на околната
среда и запазване доходите на селскостопанските производители. Но
има известни съмнения по въпроса дали се прилага подходящия
инструментариум.Предложените реформи отговарят на мандата, даден
на Комисията на Срещата на върха в Берлин 1999 г. да преразгледа
организациите на селскостопанския пазар. Те кореспондират на целите
за икономическо и социално развитие и опазване на околната среда,
поставени от План 2000 пред Общата селскостопанска политика. Те са в
съответствие с целите на Стратегията за устойчиво развитие, приета от
Европейския съвет в Гьотеборг през 2001 г., където се постигна
съгласие, че Общата селскостопанска политика трябва да продължи да
допринася за постигането на устойчиво развитие, като усилията трябва
да бъдат насочени към здравословни висококачествени продукти и
методи за устойчиво екологично производство. Комисията публикува
предложения за четири основни регламентите на Европейския
парламент и на Съвета за общата селскостопанска политика - 1) за преки
плащания, 2) за общата организация на пазара (ООП), 3) за развитие на
селските райони и 4) Хоризонталния регламент за финансиране,
управление и наблюдение на ОСП. В допълнение,има 3 по-малки

правила. Нова "Основна схема на плащане" ще се прилага след 2013 г.
(http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sfp/pdf/ms_en.pdf) за настоящите
модели във всяка държава-членка).
Целия материал може да прочетете на:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1190&lang=1
ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ ЕКИП НА АМАЛИПЕ СЕ СРЕЩНА С
ДИРЕКТОРИ НА ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“
Екипът на проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от
училище“ и регионалните координатори на Център Амалипе се
срещнаха с Председателя на Борда на директорите на Фондация
„Америка за България“ Гари Макдугъл и Директора на социалната
програма Сара Перин. Срещата се проведе на 9 април в сградата на
Центъра за развитие на общността – Пещера. По време на срещата бе
дискутирано развитието на проекта през първия срок на учебната
2011/2012 година, както и плановете за новата учебна година. Теодора
Крумова и Таня Ванова представиха обобщена информация, която сочи,
че в края на януари 2012 г. в 90-те училища, включени в проект
„Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ отпадналите
ученици са били 0,5 %, което дава надежда за годишен процент на
отпадане не по-висок от 1 – 1,2 %. Това ще бъде значително подобрение
в сравнение с годината преди училищата да се включат в проекта –
тогава отпадането в тези училища е било 2,5%. Обнадеждаващ е фактът,
че в 60 от проектните училища няма нито един отпаднал ученик.
Регионалните координатори разказаха за своята ежедневна работа с
училищата, за начините, по които ги подпомагат в усилията да задържат
всички застрашени от отпадане, за събирането и проверката на
подаваната информация и т.н. Деян Колев наблегна на това, че моделът,
изграден по проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от
училище“ е припознат като успешен от Министерство на образованието
и вече започват дейности за институционализирането му. Така например
изискването всяко училище да изработи своя училищна програма за
намаляване на отпадането е заложено в проекта за Закон за училищното
образование. Още от 2012 г. МОМН стартира Национална програма „На
училище без отсъствие“, чиито компонент „Без отсъствие“ ще подкрепи
с 2 млн. лв. училищни програма за намаляване на отпадането. Този
компонент бе предложен от Център Амалипе и той създава част от
важните предпоставки за устойчивост на модела за задържане на
ромските деца в училище, подчерта Колев. Гари Макдугъл и Сара Перин
посочиха, че проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от
училище“ е един от най-успешните проекти, подкрепян от Фондация
„Америка за България“ и биха желали моделът, създаден в рамките на
проекта да бъде приложен в голям брой нови училища. Фондацията ще
продължи да инвестира в повишаване на образователния статус на
ромската общност и Център Амалипе е сред основните партньори в
областта на образованието и образователната интеграция.

