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Cъдържание: НАБЛЮДАТЕЛФОКУС

КХЕРЕ (У ДОМА)

Основен фокус на заседанието на Обществения съвет, 
което се проведе на 6 февруари 2014 г. бяха Планът за 
изпълнение на Стратегията за намаляване дела на 
преждевременно напусналите образователната 
система( 2013-2020) за 2014 и за 2015 години и 
Концепцията за развитие на професионалното 
образование и обучение в България. Изненадващо като 
трета точка беше включена и информацията за 
закриването на Консултативния съвет по образованието 
на децата и учениците от етническите малцинства. 
Впоследствие това се превърна в първа точка от дневния 
ред. Заместник – министър Тенева информира 
участниците в Съвета за решение на Съвета за 
административни реформи към Министерски съвет за 
о п т и м и з и р а н е  н а  б р о я  н а  в т о р о с т е п е н н и т е 
разпоредители на бюджетни кредити и Консултативните 
съвети към различните министерства. В резултат от това 
със заповед на министъра на образованието от 
31.01.2014 г. Консултативният съвет по образованието на 
децата и учениците от етническите малцинства е закрит. 
Теодора Крумова от Център „Амалипе“ (единствената 
ромска организация, представена в Обществения 
съвет към министъра на образованието) възрази, че 

Кампания „Животът е като 
огледало: ако се усмихнеш, 
ще получиш усмивка“ се 
организира от будни младежи 
о т  к л у б  “ М л а д е ж т а  е 
толерантост” към Център 
“Амалипе”. Към кампанията 
се присъединиха и Центровете 
и  М е с т н и т е  к л у б о в е  з а 
развитие  на  общността. 

Български, ромски и турски младежи се обърнаха към 
гражданите с призив за повече толерантност и приятелство. 
Кампанията протече като младежки флаш-моб. С 
усмивка, цветя и подготвени огледала в ръка младежите 
поздравиха минувачите и ги накараха да се усмихнат. 
Доброволците раздаваха букет от кокичета и ръчно 
изработени цветя от хартия, на които бяха написани 
интересни факти за различните етноси, живеещи в 
България, както и мъдри мисли на Нелсън Мандела. Чрез 
тази кампания младежите се противопоставиха на езика 
на омразата, нетолерантността и насаждането на 
междуетническо напрежение, които ескалираха след 
случилото се в Пловдив на 14 февруари.
Ето повече информация и снимки по места:
Велико Търново: Стотици шарени ръчно изработени цветя и 
много усмивки получиха великотърновци от ученици и 
студенти от  клуб “Младежта е толерантност” и 
модераторите от център за развитие на общността, гр. 
Велико Търново. От 9.00 ч на 20.02.2014 г пред сградата на 
Великотърновския окръжен съд безкрайно усмихнати 
младежи раздаваха хартиени цветя в знак на толерантност 
и поднасяха огледала на гражданите, за да се усмихнат. 

Усмихната кампания -
“Животът е като огледало: ако се усмихнеш,

ще получиш усмивка”

Училище
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Център "Амалипе" отбеляза
Международния ден на майчиния език

По повод Международния ден на майчиния език на 21 
февруари ЦРО-В.Търново се включи в инициативата за 
запазване и съхраняване  на езиците, които съществуват.  
Приканвахме минувачи да оставят свои послания на 
различни езици,на бели листи в парк Марно поле и  пред 
Информационен център в старопрестолната столица. Не 
случайно на нашите  бели листи имаше гълъби, които са 
символ на свобода и мир. Основната цел на Център за 
развитие на общността бе  да накара хората да запазят 
майчиния си език, че всеки език  е културно богатство.
За втора поредна година Център за развитие на общността 
гр. Долна баня заедно с доброволци отбелязаха "Деня на 
майчиния език". Всички оставиха своите послания на 
майчиния си език, както и на език ,който са учили в училище.
ЦРО -  Павликени отбеляза "Деня на майчиния език" 
съвместно с  ОУ "Св Климент Охридски" град Павликени.
 В инициативата се включиха децата от първи клас, заедно с 
класните им ръководители -  г-жа Гинчева и г-жа Пенчева.

Заседаниена Обществениясъвет към
Министъра на образованието и науката
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РОМСКО ЗДРАВЕ

Център Амалипе се включи в инициативата Европейска 
седмица за предпазване от рак на маточната шийка 
чрез своите центрове за развитие на общността, които се 
занимават със здравен мониторинг на местно ниво. 
След старта на Националната програма за първична 
профилактика на заболяването през 2012 г. България се 
присъедини към повече от 40 държави в световен мащаб, 
които поемат имунизацията срещу заболяването с 
публични средства. 
На 24. 01. 2014 година по повод Европейската седмица за 
профилактика на рака на маточната  шийка в местните 
клубове за развитие на общността в селата Батак и 
Стамболово в община Павликени се проведоха здравни 
беседи. Беседите бяха водени в с. Батак от д-р Милчо 
Димов и в с. Стамболово от Ася Гроздева - секретар на 
НЧ „Зора” -  Стамболово. Тези беседи целят повишаване 

>>>на познанията у местните хора по 
проблема като по този начин се води 
превенция на заболяването. Инициативата 
е част от дейностите на дългогодишна 
програма „Общностен мониторинг на 
здравните услуги” който в дългосрочен 
план цели да подобри достъпа до 
здравеопазване на местните хора и да 
подобри взаимодействието на общността 
със здравните власти като по този начин 

гражданите участват по-активно в процесите на здравеопазването. 
Участници в беседите бяха жени от женските групи, които са 
създадени към местните клубове за развитие на Център Амалипе.
И на двете беседи се разгледа фактът, че  ракът на шийката на 
матката по честота е второто заболяване, след рака на гърдата, 
което засяга жените по цял свят. По отношение на възрастта се знае, 
че ракът на маточната шийка се среща по-често след 40-годишна 
възраст, защото рискът е по голям. Обсъдени бяха и рисковите 
фактори и предпоставките за заболяването, като една от тях е 
наследствена обремененост. И на двете места жените бяха 
категорични, че високият процент на заболеваемост при 
малцинствата се дължи на факта, че жените не ходят редовно на 
профилактични прегледи, а има и такива, които въобще не ходят. 
В с. Стамболово групата жени гледа прожекция на истории на 
жени, болни от рак на маточната шийка, което накара жените да се 
замислят колко коварно е това заболяване и изразиха мнение, че 
поне веднъж годишно жените трябва да посетят гинеколог 
превантивно. 
В с. Батак поискаха, ако може да се организират безплатни 
прегледи от гинеколог тъй като повечето жени нямат възможност да 
си позволят подобна услуга. Някои нямат осигуровки, но други 
трудно могат да пътуват до друг град, за да посетят такъв 
специалист.  
По време и на двете беседи беше обсъдено, че заболяването може 
да се предотврати, ако младите момичета се ваксинират, което 
сваля риска до минимум. . В с. Стамболово жените казаха, че ако 
има ромски здравен медиатор, който да организира беседи и да 
обяснява на хората за рисковете и последствията от дадени 
заболявания, може би и много повече жени ще отидат на 
профилактичен преглед.
Жените в с. Батак поискаха и преглед при мамолог, защото ракът 
на гърдата при жените от ромски произход е с много голяма 
честота. 
По данни на Националната здравноосигурителна каса, 
обхванатите 12-годишни момичета у нас са около 24%, от 
подлежащите на безплатна ваксина за 2013 г. За целия период на 
кампанията от м. октомври 2012 г. до момента от имунизацията са 
се възползвали около 12 000 девойки.

Повече факти за рака на маточната шийка в световен мащаб
може да прочетете на сайта www.romahealth.com

Европейската седмица за предпазванеЕвропейската седмица за предпазване
от рак на маточната шийкаот рак на маточната шийка

Европейската седмица за предпазване
от рак на маточната шийка
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Десетки инициативи по повод
14 февруари в цялата страна

Много и разнообразни бяха дейностите на Център 
Амалипе и партньорите му, които отбелязаха празника 
на любовта и виното в цялата страна. Колкото различни 
са членовете и партньорите на организацията, толкова 
разноцветни бяха и инициативите, които отбелязаха 
празника. На различните места акцентът беше поставен 
върху сексуалното и репродуктивно здраве, върху 
толерантността, виното, образованието, традициите и 
диалога между хората. Това е потвържадава идеята ни, 
че 14 февруари е повод, който може да бъде погледнат 
от много различни ъгли. Ето малко повече информация 
за инициативите по места:

    - да се възстанови дейността на Консултативния съвет за 
образователна интеграция към Министъра на образованието. Като 
добро постижение, Деян Колев посочи координацията между МОН 
и неправителствените организации, която трябва да бъде 
възстановена именно чрез Консултативния съвет.
Бяха обсъдени и конкретни възможности за нормативни промени, 
които да подпомогнат усилията на училищата за задържане на 
децата и повишаване на тяхната мотивация.
Срещата приключи с договореност за предстоящи, периодични 
срещи, между Център „Амалипе” и Министерство на образо-
ванието. 
Център ,,Амалипе” си поставя амбициозната задача и занапред, 
освен задържане на децата в училище, работа със застрашени от 
отпадане, мотивиране на родителите и промяна в нагласите, да 
приложи такива методи, дейности и прояви, които да успеят да 
вдъхнат увереност у децата, че могат да достигнат мечтите си. За 
всичко това е необходима подкрепа и от страна на институциите, 
затова благодарим на представителите на Министерство на 
образованието за съвместната дейност и разбиране. Защото така 
ще постигнем целта си, а именно - децата ни да растат щастливи, 
усмихнати, образовани днес и в бъдеще! 

РОМСКО ЗДРАВЕ

продължава от стр.1>>
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Онкологичните заболявания бяха тема на здравна беседа по повод 
Световния ден за борба с рака, който Център Амалипе отбелязва в 
рамките на програма за общностен мониторинг на здравните 
услуги. Инициативата е съвместна с община Павликени и НЧ „Зора” 
- с.Стамболово. Събитието се проведе в местния клуб за развитие 
на общността, който Център Амалипе разкри преди няколко години. 
В беседата участваха Галя Костова и Теодора Кенарова - 
представители на кметство Стамболово, представители на 
пенсионерския клуб и на местната общност, а темата беше 
водена от фелдшер Маргарита Иванова. 
По време на дискусията бяха представени видовете онкологични 
заболявания и симптоматиката, защото всяко състояние има 
различни симптоми. Беше поставен въпросът как може да се 
установи дали има наченки на онкологично заболяване.
Обсъдиха се по детайлно ракът на белия дроб и причините за него, 
рака на стомаха, и на дебелото черво, тъй като това са най-често 
срещаните състояния. Също така, аудиторията говори за видовете 
тумори и как те се развиват в човешкия организъм, кои са рисковите 
фактори за развитието, и също така се оказа, че всичко е строго 
специфично за всеки случай, защото във всеки организъм има 
ракови клетки и те във един момент могат да бъдат отключени към 
образуването на тумор, било то доброкачествен или злокачествен. 
 „Целта на тези беседи е хората от малцинствен произход и 
живеещите по селата да осъзнаят, че трябва да ходят на 
профилактични прегледи, защото това може да им спаси живота”, 
казва Стефан Стефанов, общностен модератор в Центъра в 
Павликени като допълва, че Център Амалипе провежда периодично 
анкетиране сред жените от ромската общност с цел оценка на 
здравния статус и достъпа до здравни услуги. Резултатите там 
показват, че процентът на жените, които не ходят на гинеколог е 
много голям, и именно заради това модераторите правят тези 
събирания. 
В края на януари общностните модератори проведоха беседа на 
тема: „Превенция на рака на шийката на матката” и тогава по 
думите на местния модератор, жените осъзнали колко коварна е 
тази болест и сами са достигнали до извод, че трябва да ходят на 
лекар редовно.
Следваща тема, която беше разгледана по време на здравната 
беседа беше за специфичните онкологични заболявания при 
мъжете и жените. Фелдшер Иванова спомена за големия процент 
заболели жени от злокачествени образувания на гърдата и това 
породи много въпроси в аудиторията. По-възрастните участници 
споменаха, че навремето е идвал мобилен кабинет, който 
извършвал безплатни прегледи със специален апарат и това до 
някъде се считало за превантивна мярка от страна на държавата 
спрямо населението. 
Ракът на млечната жлеза се наблюдава при все по млади жени, 
което е много стряскаща информация и затова отново се 
наблегна на темата за по-здравословен живот и избягване на 
тютюнопушенето.Също така беше засегнат и ракът на шийката на 
матката, който също е много разпространен и се изтъкна фактът, 
че навременната профилактика е от огромно значение.
Следващата тема разгледа мъжкото здраве и проблемите с 
простата. Фелдшер Иванова спомена, че при мъжете над 40 г 
възраст се наблюдава доброкачествено уголемяване на простата – 
„Доброкачествена хиперплазия”, при което простата е леко 
уголемена, пречи за нормалното уриниране, и носи дискомфорт 
на пациента. Профилактиката се прави при уролог, който 
установява до колко е уголемена простатата.Сега има много 
иновативни методи, които се прилагат и операциите на простата 
са почти безкръвни и не се понасят толкова тежко от пациента, както 
преди, когато са били много тежки за пациента. 
Следваща тема беше за рака на кръвта – левкемията и рака на 
костите. Също така групата говори за рака на кожата, който е 
трудно разпознаваем и при най-малкото съмнение трябва да се 
потърси лекар-специалист.

Здравна беседа на тeма “Видове онкологични
заболявания, рискови фактори и превенция” 

продължава на стр.2 >>

Европейската седмица за предпазванеЕвропейската седмица за предпазване
от рак на маточната шийкаот рак на маточната шийка

Европейската седмица за предпазване
от рак на маточната шийка

Център "Амалипе" и МОН дискутираха съвместниЦентър "Амалипе" и МОН дискутираха съвместни

дейности за намаляване на отпадането на ромските ученицидейности за намаляване на отпадането на ромските ученици

Център "Амалипе" и МОН дискутираха съвместни

дейности за намаляване на отпадането на ромските ученици

НАБЛЮДАТЕЛ

ФОКУС

КХЕРЕ (У ДОМА)

Училище

РОМСКО ЗДРАВЕ



стр. 3

www.amalipe.com

стр. 2

www.amalipe.com

ФОКУС
>>>продължава от стр.1

Теодора Крумова - зам. председател 
на Център Амалипе взе участие в 
младежкия флаш-моб и сподели 
повече за идеята на кампанията: 
“Животът е като едно огледало - ако 
се усмихнеш, ще получиш усмивка. 
Трябва да забравим противоречията 
помежду си и това, че сме различни 
ни прави красиви, както цветята, които 
раздават младежите”. Гражданите 

приеха много добре младежката 
инициатива и споделиха, че трябва 
да има повече такива кампании.
Пловдив:  Няколко  дни  след 
случилото се пред Джумая 
джамия в Пловдив, усмихнати  и 
здравомислещи младежи от Клуб 
"Младежта е толерантност" - 
Пловдив, организираха младежки 
флаш-моб за толерантност. На 
20.02.2014 г, от 9.00 часа започна 
кампанията под мотото "Животът е като огледало: ако се усмихнеш, 
ще получиш усмивка". Доброволците от клуба призоваха гражданите 
за повече толерантност и приятелство. Младежите поздравяваха 
минувачите с усмивка и огледало, в което да се огледат, за да се 
усмихнат. На минувачите бе подарено букетче от кокичета, израз на 
толерантност, както и материали, представящи основните послания на 
кампанията. По този начин младежите от клуба се противопоставиха 
на езика на омразата и насаждането на междуетническо 
напрежение. Повечето от минувачите бяха с положително отношение 
към инициативата и се усмихваха, дълго след като отминаха.
Бургас: С флаш-моб под надслов „Животът е като огледало: ако се 
усмихнеш, ще получиш усмивка” български, ромски и турски 
младежи призоваха бургазлии за повече толерантност, приятелство и 
усмивки. Младежите от доброволчески клуб „Младежта е 
толерантност”- Бургас от 18.00 часа на 20.02.2014г раздаваха флаери и 
цветя. Доброволците тръгнаха от пл. „Тройката”, по централната улица - 
„Александровска” и стигнаха до сградата на община Бургас, като 
през целия път подаряваха цветя, усмивки и информационни 
материали, представящи основните послания на кампанията. 
Инициативата бе приета положително, накара много граждани да се 
усмихнат и да научат интересни 
факти за различните етноси, 
живеещи в България.
Враца: Ученици и студенти от клуб 
“Младежта е толерантност” - 
Враца също се включиха в 
кампанията с организиране на 
флаш-моб на толерантността и 
разбирателството. От 12.00 ч, на 
20.02.2014 г грейнали младежи 
раздаваха цветя,  усмивки и 
позитивни мисли на минувачите.“В 
дни на ескалирало напрежение и 
засилен език на омразата, в центъра на Враца прочете една 
усмихната кампания. Врачанци приеха много положително 
кампанията и ни подариха много усмивки”, сподели младежкият 
координатор на доброволческия клуб. Гражданите приеха 
инициативата с отворено сърце и бяха приятно изненадани. След края 
на кампанията всички се разделиха с една усмивка повече, по-добри, 
толерантни и човечни.
Благоевград: С много настроение премина и младежкият флаш-моб 
на доброволците от клуб “Младежта е толерантост”- Благоевград. 
Студенти и ученици от клуба апелираха към повече толерантност и 
разбирателство. Кампанията започна с раздаване на шарени ръчно 
изработени цветя, съдържащи полезна и любопитна информация за 
различните етноси в страната. Младежите започнаха раздаването на 
усмивки и флайери в 9.00 ч, на 20.02.2014 г, от Младежки дом до 
площад “Георги Измирлиев”. Те зарадваха гражданите с букетче от 
хартиени цветя, символ на толерантността и получиха усмивки и 
поздравления за чудесната кампания: “Браво, младежи. Във вас ни е 
надеждата.”
Шумен: Младежи от клуба по толерантност в Шумен към Център 
“Амалипе” раздаваха усмивки и информационни материали в знак 
на толерантност и разбирателство. Младежите се включиха в 
младежкия флаш-моб, част от кампанията „Животът е като огледало: 
ако се усмихнеш, ще получиш усмивка“. На минувачите се раздаваха 
цветя на толерантността, изработени от хартия, както и принтирани 
материали, представящи основните послания на кампанията. По този 
начин младежите се противопоставят на езика на омразата и 

насаждането на междуетническо напрежение, които ескалираха 
след случилото се на 14 февруари, в Пловдив.
Центровете за развитие на общността също прегърнаха идеята на 
младежите и се присъединиха към тяхната кампания. 
На 20 февруари с начало 8.30 часа мрежата Центрове и Местни 
клубове за развитие на общността в шест общини на страната: 
Камено, Бяла Слатина, Етрополе, Пещера, Павликени и Нови пазар се 
включиха в кампанията: „Животът е като огледало: ако се усмихнеш, 
ще получиш усмивка”. В един и същи начален час в различните 
населени места, местни активисти поднасяха с усмивка на жителите 
огледало и червено сърце с послание за толерантност. „Да правим 
добро и да се усмихваме на хората около нас, за да направим света 
по- красив!” – с тези думи доброволците поднасяха червените сърца в 
ранната сутрин.  И  получаваха усмивки  от  гражданите.
ЦРО - Кнежа - С усмивка откликнаха хората, до които се докоснаха 
модераторите   и доброволците на ЦРО-Кнежа, за да предадат 
посланието "Животът е като огледало: ако се усмихнеш, ще получиш 
усмивка!". Оптимизъм и положителна енергия се носеше във въздуха, 
преплетен с пролетното ухание на кокичета. Колкото и различни да 
сме в добрите дела няма различие –нека се предпазим от негативни 
мисли и предразсъдъци.
ЦРО - Долна баня - Модератори, доброволци и г-жа Стойна Ракова - 
педагог в СОУ "Неофит Рилски", накараха много хора да се усмихнат 
днес, въпреки проблемите и трудностите на забързания живот, в който 
живеем. Заедно всички успяха да покажат, че толерантността е 
добродетел, която всеки трябва да изпита и опознае!
ЦРО - Павликени също бе част от кампанията "Животът е като огледало: 
ако се усмихнеш, ще получиш усмивка!". Модераторите, заедно с 
доброволците към Центъра, раздадоха  пъстри хартиени цветя с мотото 
на кампанията и получиха усмивка в знак на толерантност.
ЦРО – Стражица зарази жителите на града с много усмивки и 
позитивно настроение. „Ако се усмихнеш, ще получиш усмивка“ – 
общностният модератор и доброволците към Центъра даряваха с 
усмивка и цвете случайни минувачи и получаваха множество усмивки
Kлубовете „Младежта е толерантност“ са формирани от Център „Амалипе“ в градовете 
В. Търново, Шумен, Бургас, Пловдив, Благоевград и Враца. В дейността им участват 
доброволци от различен етнически произход (българи, роми, турци и други), студенти и 
средношколци, които са обединени от каузата за преодоляване на анти-ромските 
стереотипи и формиране на толерантно отношение към всички етноси в България. 
Клубовете са формирани в рамките на проект „Младежта е толерантност“, финансиран 
от Европейската комисия и реализиращ се в България, Румъния, Унгария и Гърция.

>>>закриването на Консултативния съвет е грешка, защото той 
предоставяше трибуна за дискусия между Министерството и 
организациите, работещи по проблемите на образователната 
интеграция на децата от малцинствата – тема, която е 
специфична и има нужда от специализирана трибуна. За 
съжаление през последните години Министерството игнорира 
тази трибуна като средство за привличане на повече експертиза и 
добри практики. Заместник-министърът пое ангажимента 
заседанията на Обществения съвет да компенсират закриването 
на Консултативния съвет чрез свикването на специализирани 
срещи, на които да бъдат канени по-широк кръг представители на 
различните организации.
Стела Мицова, секретар на Обществения съвет, представи 
процеса на изработване на Плана за изпълнение на Стратегията 
за намаляване дела на преждевременно напусналите 
образователната система и подчерта, че голяма част от мерките 
не зависят толкова от финансиране, колкото от по-добрата 
координация на различните институции и страни, имащи 
отношение към намаляване на отпадналите ученици. Част от 
участниците в срещата подчертаха, че Планът е прекалено 
амбициозен и има нужда от приоритизиране, за да постигне 
целите, които си поставя през следващите две години. Теодора 
Крумова изрази удовлетвореност, че в голяма степен Планът 
включва опитът, натрупан от близо 180 училища в страната през 
последните три години по отношение на изграждане на един 
цялостен модел за превенция на отпадането на ромските деца от 
училище. Планът отчита ефективността на редица практики 
апробирани от Център Амалипе – моделът на ученици – 
наставници, родителските клубове, възможността за учене и 
включване в образователни дейности в читалища и местни 
центрове, работата по превенция на ранните бракове, 
индивидуалната работа с всеки ученик в риск и др. Въпреки това 
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няколко са акцентите, които е необходимо да бъдат допълнително 
засилени:
 • На ниво училищни политики е необходимо всяко училище 
да изработва и реализира своя специфична Училищна програма 
за превенция на отпадането, различна от Стратегиите за развитие 
на училището, които съществуват в момента, но които са в 
голямата си част формални.
 • На ниво национални политики е необходимо тези 
Училищни програми да бъдат подкрепени методически и 
финансово чрез Национална програма, финансирана от 
държавния бюджет.
 • Необходимо е да се стимулират училищата, които са 
успели да сведат до минимум броя на отпаднали и необхванати 
ученици и да се стимулира превръщането им в образователни 
центрове, генератор на промяната, което да дава възможност те 
да бъдат ресурсни центрове, от които да черпят опит в практиката 
останалите училища
 • Въпрос, който не е намерил отговор в Плана за 
изпълнение на Стратегията е какъв механизъм би могъл да застави 
училищата, които не признават съществуването на проблем с 
отпадането да предприемат мерки за да доведат до реално 
задържане на децата в училище
Слабост на Плана е липсата на мерки и дейности за съхраняване 
на културната идентичност на децата от малцинствата, което е 
един от факторите за привличане, задържане и мотивиране за по-
добри образователни резултати на децата от малцинствата (и 
особено от ромски произход), както безспорно са доказали 
часовете по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор” през 
годините.
Необходимо е и доразвиване на координационния механизъм, 
които да следи за ефективното прилагане и мониторинг на Плана 
за прилагане на Стратегията, като е нужно в него да бъде включено 
ии участие на гражданските организации.
гения Пеева от „Заедно в час” отбеляза, че е необходимо да се 
обърне внимание на това децата не просто да са в системата и да 
преминават през нея, а те да имат реално присъствие в училище, 
което е свързано и с постигане на по-високи образователни 
резултати. Всички участници бяха единодушни, че безспорен успех 
от реализацията на Плана би било постигането на национална 
система за проследяване на децата в риск. Подчертан беше и 
проблемът, че реализирането на заложените мерки е затруднено 
от липсата на изходна база данни и релевантни изследвания по 
темата. В този смисъл едно от направените предложения беше за 
регулярни изследвания, инициирани от МОН, които да следят 
проблема и да компенсират дефицита в информацията, 
предоставяна от Националния статистически институт.
Работата на съвета продължи с обсъждане на Концепцията за 
развитие на професионалното образование и обучение. Основен 
фокус в дискусията беше въпросът с обвързването на кадрите, 
които произвежда образователната система и връзката с 
реалните нужди на пазара на труда, необходимостта от 
иновационни методи за активизиране на контактите между 
бизнеса и професионалните училища, опита на училищните и 
студентски практики, необходимостта от активни млади хора от 
бизнес средите, които да служат като ролеви модели за 
мотивиране на младите хора. Специално внимание беше 
обърнато и на изграждането на система за валидиране на знания, 
умения и компетентности, придобити чрез неформално и 
самостоятелно учение.

На  12 февруари РИО – гр. Враца и ОУ „ Св. Кл. Охридски" – с. 
Тишевица организираха работна среща на тема „ Още един 
начин  да задържим децата в училище", насочена  към 
образователната интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства.
Инициативата уважиха инж. Николай Иванов – кмет на Община 
Враца, Красимир Богданов - зам. кмет по образование, култура, 
спорт и туризъм, Малина Николова -  председател на Общински 
съвет, Галина Евденова – Началник РИО – гр. Враца, Йонка Данова – 
регионален координатор на ЦМЕДТ „ Амалипе", Спаска Михайлова 
– „ Нов път" – с. Хайредин, Тихомир Машов – младежки координатор 
на Център „ Амалипе" – гр. Враца, Илия Илиев – кмет на с. Тишевица, 
кметове и кметски наместници на села от община Враца, 
директори на учебни заведения от областта сред които Т. 
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Работна среща насочена към образователната Интеграция
инициира РИО – Гр. Враца и училището в с. Тишевица
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 1. Предложения на Център Амалипе към Концепцията за 
развитие на професионалното обучение и образование
Една от основните точки в последното заседание на Обществения 
съвет към Министъра на образованието и науката беше 
разглеждане на Концепцията на МОН за развитие на 
професионалното образование и обучение. Концепцията има 
няколко основни приоритета:
· превръщане на началното професионално и продължаващото 
професионално образование и обучение в привлекателна 
възможност за учене;
· осигуряване на гъвкав достъп до обучение и до придобиване на 
квалификация;
·  п о - а к т и в н о  у ч а с т и е  и  п о е м а н е н а  о т г о в о р н о с т и  о т 
заинтересованите от ПОО страни;
· координирано прилагане и управление на националните и 
европейските инструменти в областта на прозрачността, 
признаването, осигуряването на качество и мобилността
Според Център Амалипе една от основните възможности за 
развитие на професионалното образование и обучение в малките 
населени места и общини е създаването и развитието на 
професионални паралелки в средните общообразователни 
училища.Това е свързано не само със стимулирането на 
въвеждането на обучение по атрактивни за пазара и съответния 
регион професии, но и с подобряване на материално-
техническата база в тези училища.За да отговаря на критериите за 
разкриване на професионални паралелки, едно училище трябва 
да разполага с необходимата материално-техническа база и 
човешки ресурс (квалифицирани преподаватели), които се 
изграждат с години и изискват сериозен финансов ресурс. 
Въпреки безспорните предимства на концепцията, основен 
недостатък в нейното разписване е, че предвижда мерки и 
интервенции, насочени само към професионалните училища.А, 
както беше споменато и по-горе, в голяма част от малките общини 
и селските райони, професионалното образование и обучение 
се реализира или има възможност да се реализира не в 
професионални училища, а в средни общообразователни 
училища с професионални паралелки. Така например, в област 
Шумен, професионални училища има само в 3 от общините на 
областта, в област Търговище, професионалните училища са 
също само в 3 общини от областта. Значителна част от учениците в 
тези области получават професионалното си образование в 
средни общообразователни училища с професионални 
паралелки.Те обаче липсват в концепцията.Поради това 
предлагаме навсякъде, където има мерки, насочени към 
професионалните училища,  да се добавят  и  средни 
общообразователни училища с професионални паралелки.

Концепцията за развитие на
професионалното обучение и образование

Томчовска, В. Климова, М. Донкова, В. Ненов, Ив. Николова, В. 
Пачева, П. Русинова, Ю. Михайлова, Л. Николов, Л. Ламбова, 
директори на детски градини, учители и родители.
Гостите имаха възможност да наблюдават четири открити уроци: „ 
Ценни сме, защото сме различни" в ІV клас, „ Който здравословно 
живее, няма да се разболее"  в ІІ  ПИГ, „ Учителят – будител във 
виртуалното пространство" в VІ клас, „ Глагол – слонът на 
граматиката" в VІІ клас.  Използване на ИКТ  чрез онлайн програми, 
теоретични познания, умения за самостоятелна и екипна работа  
демонстрираха учениците на преподавателите Д. Статкова, К. 
Маринова, М. Орозова, Н. Иванова.
Работната среща продължи с  представяне на дейностите на ОУ „ 
Св. Кл. Охридски" по Проект „ Всички на училище" от  Димитър 
Костов – директор на училището  и Анелия Георгиева – ст. учител.   
Гостите имаха възможност не само да се запознаят с подробности 
от училищните инициатива, финансирани от ЦОИДУЕМ, но и да се 
насладят на прекрасните танцови и певчески умения на групата по 
„ Ромски фолклор". 
След кратка дискусия по времето на която в ролята на водещ се 
изяви Пламенка Ангелова – ст. експерт от РИО – гр. Враца 
мероприятието завърши със стилен коктейл.
До края на учебната 2013/ 14 година Инспектората по образование 
планира да се проведе още една работна среща, а домакин ще 
бъде ОУ „ В. Априлов" – с. Хърлец. И трите училища / ОУ – с. 
Краводер, ОУ – с. Тишевица и ОУ – с. Хърлец/ са част и от 
образователния проект на Център „ Амалипе" – „ Всеки ученик може 
да бъде отличник".

Заседаниена Обществениясъвет към
Министъра на образованието и науката

Усмихната кампания“
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От началото на учебната 2013/2014 година Център "Амалипе" 
продължава работата по Програмата за намаляване на 
отпадането на ромските деца от училище в рамките на проект 
,,Всеки ученик може да бъде отличник", подкрепен от Тръста за 
социална алтернатива.
Първото за годината обучение се проведе в периода 2-4 февруари 
във Велико Търново. Семинарът обхвана десетте пилотни училища: 
гр. Камено, обл. Бургас, с.Черна гора, обл. Стара Загора, гр. 
Пещера, обл. Пазарджик, гр.Долна Баня, обл.София, гр.Горна 
Оряховица и Павликени, обл. Велико Търново, с. Търнак, обл.Враца, 
с. Глава, обл. Плевен, с. Голямо Ново, обл. Търговище и гр. Нови 
Пазар, обл.Шумен. Участници в обучението бяха 70 учители и 10 
директори, представляващи училищните колективи.
Екипите от десетте училища показаха не само желание да 
подобрят и разнообразят работата си, за да успеят да привлекат 
всички деца и да повишат мотивацията им за образование, но и 
заряд от идеи, които биха били полезни и приложими в различни 
училища- начални, основни, средни.
Основният въпрос - как да направим така,че родителите да станат 
активна и партньорска страна в учебно-възпитателния процес, 
предизвика разпалени дискусии, разрешаване на казуси, 
предложения за прилагане на нестандартни, иновативни методи и 
похвати за постигане на целта. Темата обедини всички – и от 
малкото селище, и от по-големия град и спонтанно създаде и 
междуучилищни екипи.
Участниците получиха разнообразните педагогически материали, 
подготвени от Център Амалипе за работа в мултикултурна среда - 
книга за учителя, помагала, както и сборник с добри практики за 
работа с общността. Макар и във ваканционно време, учителите и 
директорите работиха с желание и висок професионализъм и 
очертаха освен ,,трудностите" и начини за преодоляването им.
Заедно с тях, образователният екип на Център "Амалипе" обсъди и 
планира предстоящите дейности:
 Обобщаване на резултатите от първия учебен срок;
 Работата със "застрашените" от отпадане деца;
 "Зелено училище" за учениците от четвърти и седми клас, за 
да успеят по-добре да се подготвят за националното външно 
оценяване;
 Срещи – обучения на родителските активи и ученическите 
парламенти;
С интерес и компетентност, особено по прилагане на 
педагогическите подходи, се включи и Дориана Басамакова- 
експерт от Тръста за социална алтернатива.
Учители и директори се разделиха с пожелания за успех и 
съвместна дейност между  пилотните училища и екипна дейност с 
всички 173 училища.
 "Ако имаш желание всичко е възможно!!! Ако искаш да си 
добре днес, трябва  да си работил здраво вчера!!!" – сподели 
екипът на ОУ „Св. Паисий Хилендарски", гр. Горна Оряховица.
Нека така да си пожелаем успешно сътрудничество!!!
Благодарим Ви!
 Проектът има за цел едновременно с дейностите за 
превенция на отпадането на ромските деца от училище, да 
насърчи всеки ученик , че той може да бъде отличник - отличник в 
това, което най-добре умее да прави и носи в себе си - талант, 
умение, интерес към учебен предмет, музика,изобразително 
изкуство, спорт, труд…
 Тръст за социална алтернатива 
(ТСА) е неправителствена организация, 
чиято мисия е да се прекъсне порочния 
кръг на бедността чрез насърчаване на 
възможности, които помагат на най-
непривилегированите граждани на 
България да постигнат образователен и 
икономически успех. ТСА подкрепя 
програми, които със своите почтеност, 
потенциал за разрастване и прозрачност 
с п о м а г а т  з а  п о д о б р я в а н е 
благосъстоянието на най-бедните хора в 
България, със специален фокус върху  ромите.

НАБЛЮДАТЕЛ
 Успешна работа в мултикултурна среда
за по-добро бъдеще на нашите деца

КХЕРЕ (У ДОМА)

Враца: На 13.02. 2014 г. в Професионалната гимназия по търговия и 
ресторантьорство - Враца, доброволци от проекта "Младежта е 
толерантност" направиха стена на посланието по случай 
празника на влюбените "Свети Валентин". На нея всеки влюбен 
имаше възможността да напише или изрисува своето послание 
към човека, който харесва или обича. Стената на любовта ще стои 
до 20.02.2014 г. във фоайето на училището.
Шумен: Клуб “Младежта е толерантноста” - Шумен, съвместно с 
РЗИ - Шумен отбелязаха св. Валентин. В рамките на няколко дни, 5 
членно жури работи усилено, за да отсее най-добрите творби, 
изпратени за конкурса по повод св. Валентин. Единодушно бе 
решено кои да са победителите в категориите за есе, 
стихотворение и фотография. Направи се стена от материалите, 
която ще остане, за да внушава на всички минаващи, че животът 
наистина е прекрасен. Бяха подготвени грамоти и награди. 
Тържествено бе представено решението на журито. Директорът 
на РЗИ Шумен д-р Калоянова връчи наградите на победителите, 
сред които бяха доброволци от клуб “Младежта е толерантност” - 
Шумен. Вечерта, доброволците завършиха празника с парти с 
много усмивки и настроение.
Б л а г о е в г р а д :  Д о б р о в о л ц и  о т  к л у б  “ М л а д е ж т а  е 
толерантност”–Благоевград, съвместно с РЗИ-Благоевград 
отпразнуваха Деня на любовта и виното. С весели сърца и засмени 
лица, раздаваха ръчно изработени валентинки и картички с любов 
на всички граждани. Доброволческият клуб поздрави местните 
институции и организации по случай празника. Младежите 
п о д н е с о х а  р ъ ч н о  и з р а б о т е н и  к о ш н и ц и  -  с ъ р ц а
на заместник кмета на община Благоевград, както и на директора 
на Младежки дом – Блгагоевград. Доброволец от клуба по 
толерантност грабна наградата от конкурса “Любов и здраве” на 
РЗИ-Благоевград по случай Деня на влюбените.
Пловдив: В навечерието на Св. Валентин, доброволците от клуб 
"Младежта е толерантност" се включиха в поетично - музикална 
вечер “Всичко е любов”. Събитието бе организирано съвместно с 
Читалище “Съвременник — 1986” и сдружение “Квант и приятели”. 
По време на празничната програма имаше прочит на любовни 
стихотворения, изпълнения на акустична китара, любовни песни. 
Приятната вечер завърши с дегустация на вино, а смелчаците се 
включиха и в организираното караоке.  Доброволците от клуб 
" М л а д е ж т а  е  т о л е р а н т н о с т "  п о д а р и х а  к а л е н д а р и н а 
присъстващите гости. Имаше и специални любовни пожелания.
Бургас: На 14 Февруари координаторите по проекта "Младежта е 
толерантност" от град Бургас взеха участие в  дебат на тема: 
"Трифон Зарезан срещу Деня на влюбените" организиран от 
Ученическия  съвет  към Професионална гимназия  по 
механоелектротехника и електроника град Бургас. 
Велико Търново: Доброволци от Център "Амалипе", съвместно с 
Община Велико Търново, РЗИ - Велико Търново, Младежки дом, 
БМЧК и Градски ученически парламент, отпразнуваха Деня на 
любовта и виното с много балони, подаръци, изненади и 
настроение Пред Факултета по изобразителни изкуства 
младежите раздаваха балони, подаръци, презервативи и 
и н ф о р м а ц и о н н и  м а т е р и а л и .  В е л и к о т ъ р н о в ц и  и м а х а 
възможността да си изтеглят специално изработени късметчета и 
да се снимат пред Голямото червено сърце като младоженци. 
  Вечерта продължи с тематични партита в заведения в 
града. От 19:00ч  в арт-клуб "ТАМ" празнуващите имаха 
възможността да се насладят на прожекция на френския филм 
"He loves me, he loves me not". Вечерната кампания продължи с 
провеждане на социални игри по двойки в арт-клуб "ТАМ" и с 
раздаване на здравно-образователни материали и презервативи. 
Кампанията е част от Националната анти-СПИН Кампания 
“Животът е безценен” на програма "Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН" на Министерство на здравеопазването, финансирана 
от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, малария и туберкулоза. 
Инициативата във Велико Търново премина под мотото "С любов..". 
Многотоечието на мотото умишлено е оставено, за да може всеки 
сам да продължи изречението за себе си. 
Центрове за развитие на общността: Любовна вълна обзе целия 
свят и малка вина за това имат и центровете  за развитие на 
общността в България, създадени от Център Амалипе. През 2011 
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година Център “Амалипе” създаде на територията на България 
мрежа от Центрове, работещи за развитието на капацитета на 
местната ромска общност, с особен фокус върху овластяването 
на младите хора и жените.   
Във връзка с отбелязването на Свети Валентин – известен като ден 
на Любовта и Виното, общностните модератори от Центровете в 
Нови пазар, Камено, Бяла Слатина, Етрополе и Пещера, 
отбелязаха  този ден  с организиране на общностни дискусии 
сред местната общност на тема: “Равнопоставеност между 
половете и мястото на ромската жена в обществения живот”. 
Участници в дискусиите бяха жени и младежи - местни ромски 
активисти от създадените към центровете Младежки и Женски 
групи. Темата е актуална и отговаря на конкретните потребности 
на местната общност. В населените места, в които от две години 
работят центрове за развитие на общността, жениte вече имат 
защитено място, в което се събират, получават информация 
относно достъп до социални и здравни програми, информация за 
повишаване на образователния си статус, а също така и могат да 
споделят и обсъдят въпроси, относно традиционни практики като: 
ранни бракове и ранна бременост; отглеждането и възпитанието 
на децата. Ето защо и ненапразно беше избран Деня на Св. 
Валентин за провеждане на дискусии за ролята на ромската жена. 
Мястото на жената в ромската общност е от особена важност за 
преодоляване на нагласи и изграждане на ценностна система, в 
която образованието на децата е основна ценност. 
По време на дискусиите беше обсъдена и темата за любовта, но в 
един много по-широк смисъл – как любовта между хората може 
да бъде двигател за положителни промени и да развива една 
общност. Всички участници се обединиха около това, че любов не 
означава  само физическа близост между двама души, а 
отношенията на уважение, доверие и приемане на другия. И както 
каза Йордан Станев, модератор от Центъра в гр. Камено: 
“Любовта трябва да е всеки един ден, всеки един миг, част от всеки 
един от нас и да я даряваме на околните не само в един ден от 
годината, а всеки ден и всеки час”. 
А в град Бяла Слатина общностните модератори организираха 
съвместно с РЗИ гр. Враца и здравна беседа на тема: “Превенция 
на ХИВ/ СПИН”. Здравната беседа бе проведена в залата на 
община Бяла Слатина, което показа съвместната работа между 
модераторите към Център “Амалипе”, местната власт и здравните 
институции. 
В часовете преди дискусиите млади активисти към Центровете за 
развитие на общността изработиха сърца – символ на любовта 
между хората. Изработените сърца бяха подарени на участниците 
в дискусиите.  
Общностните дискусии за равнопоставеността между половете 
ще продължат и в бъдеще, защото темата е не само актуална, но и 
начин за поставяне на наболели въпроси и търсене на решения, 
като: равни права на жените и мъжете на пазара на труда; 
повишаване на образователния статус на ромските жени; повече 
програми, насочени към тяхната социалната реализация  и други.

Общностен мониторинг на здравните услуги: Центровете за 
развитие на общността (ЦРО), които извършват общностен 
мониторинг на здравните услуги в общините Велико Търново Горна 
Оряховица, Долна баня, Кнежа, Павликени и Стражица също се 
включиха в отбелязването на Деня на виното и любовта. В 
различните населени места кампанията мина така:
ЦРО - Кнежа отбеляза празника на влюбените с  конкурс за 
„Семейство за пример - Свети Валентин”. Конкурсът беше по идея 
на доброволците към Центъра и е стартира на 10.02.2014 година. 
Във фейсбук беше направена страница, на която всеки можеше 
да номинира семейство за участие в конкурса, а гласуването 
ставаше с харесване на снимката на съответната двойка. 
Резултатите бяха обявени на  13.02.2014 г. в 23:30.
Наградата за победителите беше  романтична вечеря в хотел 
„Вилидж парк”, гр. Кнежа. Жена, вдъхновена от инициативата, 
реши да награди още едно семейство с жилищна застраховка за 
една година. Победителите в конкурса бяха извозени с кола от 
дома си до мястото на вечерята, където  бяха посрещнати от 
доброволците и модераторите, за да получат наградите си.
В село Бреница празникътсе отбеляза с игра на семейни двойки  - 
„Сладко”. Състезанието започна от 10:30 в местната библиотека. 
Двойките имаха възможността да покажат доколко познават 
половинката си, като отговарят на въпроси, подготвени от местния 
модератор - Мариана Янкова. Семейната двойка, която беше 
отговорила на най-много въпроси беше наградена, а двойките - 
почерпени с бонбони, за да им е сладък животът.

ЦРО - Долна баня заедно с доброволци посетиха всички 
институции на територията на общината и се раздаваха 
специално изготвени за празника сърчица с надпис - „Честит Свети 
Валентин”. Валентинките се раздаваха и на случайни минувачи. 
Всеки, който желаеше  можеше да остави своето послание на 
флипчарт. След това всички заедно пуснаха балони над 
местността, позната nа долнобанците като – „Любовната Скала”.  
На този ден в тази местност се събират всички влюбени двойки.
В с. Батак, община Павликени модераторът и доброволци се 
включиха във възстановката на обичая за Трифон Зарезан. 
На всички места модераторите зарадваха случайни минувачи с 
картички и много усмивки. Инициативите целят да направят деня на 
колкото се може повече хора по-усмихнат и позитивен. 

Училища в страната: Всички училища, участващи в проект „Всеки 
може да бъде отличник!” на 14 февруари – Свети Валентин, бяха 
изпълнени с празнична еуфория, любов и усмивки. Във всяко 
училище бяха избрали различен начин да отбележат празника. 
Някъде всички бяха облечени в червено, други поиграха на  „Имаш 
поща” и раздаваха валентинки и послания, трети пяха и танцуваха. 
Обедини ги едно – Щастливи и по-добри ни прави обичта към 
родителите,  учителите,  съучениците,  любимия човек…
Ето част от дейностите:
На  14.02.2014 година в ОУ „Христо Ботев” – с. Каспичан се 
отбеляза празникът на Любовта. Изнесена бе кратка програма от  
ученици от СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”. 
Присъстващите бяха поздравени с букет от танци, изпълнени от 
танцовата формация към училището и учениците от СИП-а.  Най - 
вълнуващата част бе, когато микрофонът бе предоставен на 
желащите да поздравят приятели и познати с музика по  избор. 
Тържеството завърши с танцова забава.
По случай Св. Валентин учениците изработиха и украсиха кутия - 
валентинка, в която всички имаха възможност да пуснат 
посланията си за обич. В края на деня кутията бе отворена и 
валентинките намериха своя получател. Учениците от СИП-а 
изработиха тематично табло за Празника на влюбените.
Групата по СИП „Фолклор на етносите” във ІІ-ІV клас в ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, с. Сърнево, общ. Раднево, отбеляза Деня на 
Свети Валентин с изработване на рисунки по темата. Групата по 
СИП „Фолклор на етносите” в V-VІІІ клас създаде стена на любовта, 
на която учениците написаха послания за късмет и щастие на 
своите приятели и учители. Групите изработиха валентинки, които 
бяха подарени на децата от детската градина.
 СОУ „Неофит Рилски“ – гр. Долна баня, област Софийска: 
Ученици от училището, съвместно с общностните модератори от 
ЦРО - Долна баня, дариха хората от местния пазар с валентинки. 
Усмивки и добро настроение предизвика и големият плакат, който 
носеха местните доброволци.
 СОУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново, област Кюстендил: 
По повод празниците: Трифонов ден и Св. Валентин, в училището, 
учениците от Ученическия актив и от ПИГ изработиха табло и 
валентинки, които подариха на учителите, на служителите в 
общината и на съучениците си. През междучасията имаше 
музикални поздрави по училищната уредба.
 НУ „М. Куманов“ – гр. Пещера, област Пазарджик: 
Празникът се проведе  под формата на подаряване на сърца и 
изработване на дърво с валентинки, изработени от децата. Денят 
завърши с песни и танци от децата по СИП „Фолкор на етносите-
ромски фолклор“.

У нас през 2013 г. броят на новоинфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на 
новоинфектираните жени. По данни на Националната програма за превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 22 ноември 2013 
г. общият брой на официално регистрираните в страната лица, живеещи с ХИВ/СПИН 
е 1811. (в тази цифра влизат и тези, които са починали. Реално към 30.09.2013 г. 829 лица 
са регистрирани за проследяване в секторите за лечение на пациенти с ХИВ. – 
бел.авт.)
През първите девет месеца на 2013 г. общият брой на лицата, които са изследвани за 
ХИВ в лабораториите в страната е 228 405. От новорегистрираните лица 150 са мъже и 
31 - жени, т.е. броят на новоинфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на 
новоинфектираните жени. 
През 2013 година близо 39% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 
години.
През 2013 г. МЗ е осигурило антиретровирусна терапия за всички нуждаещи се лица с 
ХИВ/СПИН. Разкрити са пет сектора за лечение на пациенти към инфекциозните 
клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше 
предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария. Към 30 септември общо 596 лица получават 
необходимата терапия, а общо 829 лица са регистрирани за проследяване в 
секторите за лечение на пациенти с ХИВ. През 2014 г. се предвижда да бъдат закупени 
26 медикамента на обща стойност около 15 милиона лева, като са включени три нови 
медикамента.  

Десетки инициативи по повод
14 февруари в цялата страна
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КХЕРЕ (У ДОМА)

Целият екип на Център Амалипе (включително общностните 
модератори в 11 общини, младежките координатори от 6 области и 
регионаалните педагогически координатори) проведе екипна 
среща от 27-ти до 29-ти януари, за да планира дейностите на 
организацията през следващите месеци.
На фокус беше контекстът, в който работим: политиките на 
европейско и национално ниво в сферата на образованието, 
здравеопазването, социалната и трудовата сфера, гражданското 
общество, взаимодействието с институциите, както и отношение с 
медиите и партньорите.
Въпреки трудно проходимите пътища, "четирите колелета" на 
Амалипе (екипът в офиса, регионалните педагогически 
координатори, общностните модератори и младежките 
координатори) свериха посоките си и скоростта, с която се 
движим, за да постигнем целите, които сме си поставили. 
Обсъдихме кои са били камъчетата по пътя ни, които можеха да 
обърнат каруцата, кои бяха успешните пътища и накъде да 
поемаме, когато се изправим на кръстопът. Всички споделиха 
своите виждания за развитие и подобряване на комуникацията както 

Проведе се екипна среща на Център Амалипе

Училище

Първокласниците очертаха и изрязаха ръчички,  на които написаха 
послания на  майчиния си език. Двата класа направиха много красиви 
табла със снимки и изрисувани ръчички, които бяха изложени във 
фоайето на училището. Децата, които не разбират езика на своето 
другарче много се зарадваха, че научиха нещо ново.
ЦРО - Кнежа  отбеляза ,,Деня на майчиния език,, с организирането на 
беседа по тази тема. По врема на разговора беше зададен въпросът 
дали е правилно да се изучава първо майчиния език и тогава всички 
останали. Като също така искаха да има повече възможности за 
децата да изучават други езици. Беседата се получи много интересна 
и увлекателна.
Местният клуб в с.Бреница отбеляза ,,Деня на майчиния език,, с децата 
от 5- ти клас от ОУ,,Хр.Ботев,,. Събитието се проведе в местната 
библиотека с прожекция на  късометражни филмчета на различни 
езици.
Местният клуб в с.Еница отбеляза ,,Деня на майчиния език,, с децата от 
7 и 8 клас от ОУ,,В.Левски,, с.Еница с провеждане на беседа, като им 
беше обяснено какво означава ,,майчин език,, и проведена игра със 
задаване на думички от чужди езици и отговаряне от страна на децата.
ЦРО – Стражица  показа, че всеки език е  богаство. В офиса на 
Центъра модераторът Милка Маринова събра ученици от различни 
етнически групи и в изрисувани ръчички на един постер, написаха 
послания на майчиния си език.
ЦРО - Нови пазар съвместно със семейно - консултативен център 
разлепиха съобщения в училищата и община Нови пазар, за да се 
информират деца и младежи за участие. Предварително 
доброволците на трите организации изработиха табла с контурите на 
България, където участниците си писаха думи и послания на майчин 
език. 
  Събитието започна в късния следобед на деня.  Картите с контурите на 
България бяха закачени, за да бъде достъпно за всички участници. Всеки 
желаещ си написа по 3 думички на майчиния език, поставени във 
формата на собствената си ръка, начертана в картите с контурите на 
България. Посланията бяха много разнообразни, но най - вече като 
здраве, любов, щастие, приятелство, дружба и много други. Имаше и 
литературно- музикална  програма с група ученици от ОУ „Н. Й. 
Вапцаров" и Професионална гимназия по селско стопанство гр. Нови 
пазар. Групата беше силно аплодирана от посетителите.
  Кампанията бе уважена от много граждани,  предимно от ученици и 
млади хора. Ученическият парламент беше най - активен при 
организацията на събитието.
По повод Международния ден на майчиния език, модераторите от ЦРО 

>>>продължава от стр.1

Етрополе проведоха беседа с младежи на различна възраст и от  
различни  ромски групи. Целта  на срещата беше да информират 
младежите за този ден и да ги накарат да покажат своите познания на 
свой майчин език и всеки допълнителен, който знаят. Участниците бяха 
от различните ромски групи,  като рудари, калайджии и естествено не - 
роми. Младежите от групата на рударите представиха част от техния 
език като отправиха мили обръщения към своите приятели и после ги 
превеждаха. Също така групата от младежи написа азбуката на 
испански език. Групата от присъстващите момичета пишеха послания 
на английски. Някой от групата изяви желание и изпя френска песен. 
Едно от момичетата чете текст на руски език. След забавното 
мероприятие, модераторите направиха анализ на срещата, като ги 
накараха всеки един от тях да изкаже мнение, защо трябва да знаем 
майчиния език? И какви са предимствата на чуждите езици?
По същия повод модераторите от местните клубове на с. Лопян и с. 
Малки Искър отразиха събитието с участието на децата от ПГ гр. 
Етрополе, ОУ „Христо Ботев", с. Лопян и ОУ „Георги Бенковски", с. Малки 
Искър. Учениците се представиха с богата програма от танци и песни 
на различни езици и стихотворения.
На 21.02.2014г. В Професионална гимназия по облекло „Елисавета 
Багряна",  гр. Бяла Слатина  бе отбелязан Международния ден на 
майчиния език.

Училище

От 20-24 февруари в град Велико Търново се проведе обучение за 
родители „Активни родители за успешни деца". На срещата 
присъстваха над 55 представители на родителските клубове, които 
са сформирани в училищата, включени в Програмата 
„Намаляване на отпадането на ромски деца от училище – ВСЕКИ 
УЧЕНИК МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТЛИЧНИК" - област Варна, Добрич, Шумен, 
Търговище, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново, 
Русе, Разград, Силистра. 
Разнообразие от теми, дискусии по наболели въпроси, с 
интерактивни методи и много филмов материал бяха разгледани, 
обсъдени и премислени заедно от родители и екипа на Център 
„Амалипе". По време на обучението за родители, на преден план 
излязоха близки по същността си проблеми. Разбрахме, че 
трудности има, но има и реална възможност да бъдат 
преодолявани:
     Да се намери начин родителите да бъдат привлечени в училище, 
чрез родителските клубове;
     Да научим родителите да бъдат добри партнъори и да проявяват 
инициативност;
  Заедно с училището да направят всичко, с което трябва да 
намерим  доброто и в „най-трудното" дете;
  Да спечелим детето, да му покажем, че му вярваме, да се 
интересуваме от училищния живот и да го подкрепяме;
           Да подобрим нашите родителски умения, да се научим да 
поемаме отговорност и да търсим помощ, когато имаме нужда;
Най – силна емоция предизвика проведената игра „Сблъсъкът" на 
тема „За" и „Против" ранните бракове. Влезлите в роля родители 
създадоха „естествена среда", със силни доводи защитаваха 
своята теза. Двата отбора стигнаха до извода: Трудно е, бавно се 
пречупва мисленето, но е видимо, че младите хора се променят и 
ранните бракове намаляват. 
Особено внимание и много нови идеи бяха породени за 
следващите стъпки на родителите, а именно: по какъв начин, с кого 
и как ще предадат това, което са научили по време на обучението, 
на останалите родители в училищата, от където идват. Три бяха 
избраните теми от родителите, по които те пожелаха да говорят с 
останалите родители:
1.      Ромски групи в България 
2.      Брак и семейство

Следвайки своята цел – екипност между всички
ангажирани учители, родители, директори и ученици
за работата в училище, ЦМЕДТ „Амалипе" стартира

и реализира поредица обучения за активни родители. 

КХЕРЕ (У ДОМА)

Представители на френското посолство на гостиПредставители на френското посолство на гости
в Център за развитие на общността, гр. Камено, обл. Бургасв Център за развитие на общността, гр. Камено, обл. Бургас

Представители на френското посолство на гости
в Център за развитие на общността, гр. Камено, обл. Бургас

В Деня на любовта и виното – 14 февруари, Център „Амалипе” чрез 
Центъра си за развитие на общността в гр. Камено посрещна 
представители на Френското посолство в Република България. 
Гости бяха:  Вероник Норт-Минка, аташе по въпросите на 
институционалното и техническо сътрудничество във Френското 
посолство и Мариама Диало, аташе на МВнР на Франция по 
правата на децата за Румъния, България и Молдова. Гостите бяха 
придружавани от Мария Брешнишка от Национална мрежа за 
децата и Желю Желев, председател на СНЦ «Верният настойник» в 
гр. Бургас. Представителите на Франция бяха посрещнати от 
Общностния модератор Йордан Станев. На срещата присъстваха 
и представители на местната ромска общност – местни активисти, 
които подкрепят работата на модераторите за развитие 
капацитета на местната общност.
Конкретно въпросите, които вълнуваха френските гости, бяха по 
отношение на мерките в областта на закрила на детето и 
механизмите за общностна подкрепа в тази насока. Особен 
интерес в гостите предизвика представянето на дейността на арт 
ателиетата, по посока превенция на изоставяне на деца в социални 
институции, превенция на насилието и агресията сред 
подрастващите, повишаване на мотивацията за продължаващо 
образование. Гостите проявиха интерес и към  работата на 
модераторите на терен, за броя на децата, реинтегрирани в 
училище, децата записани в детски заведения и за съвместната 
работа с местни институции. Освен  Центъра за развитие на 
общността, гостите посетиха Община Камено и Целодневната 
детска градина «Слънце» в гр. Камено, където 40 деца от ромска 
общност са записани и посещават редовно заведението, 
благодарение на усилената и съвместната работа между 
Модераторите, общината и детското заведение.
И за да бъде посещението в унисон с днешния празник, 
общностният модератор Йордан Станев подари на всички дами, 
участнички в срещата, червен карамфил. А за  дамите от Франция 
– освен красивите букети и сувенири- ръчно изработени от ръцете 
на рударска жена, вретено и дървена лъжица.  
„Днес сме тук, за да напомним 
на гражданите и властите, че 
сме колкото и различни, толкова 
и равни и че децата са нашето 
б о г а т с т в о  и  в с и ч к и  с м е 
отговорни пред тях за тяхното 
бъдеще”, посочи г-жа Вероник 
Норт-Минка.

вътре в екипа, така и "навън". Координаторите на отделните екипи 
бяха удовлетворени от постигнатите резултати, но не си спестиха и 
минусите, които трябва да бъдат преодоляни или коригирани.
Освен сесиите за това как да подобрим практическата си работа, 
съществена част от вътрешно-екипното обучение бяха модулите, 
свързани с промените в Закона за защита на личните данни. Екипът 
на Център "Амалипе" върши изключително отговорна работа, за това 
всеки член на организацията трябва да знае отлично, как да защити 
собствените си лични данни, както и тези на всички хора, с които 
работи, гласували му доверие. Търпелив и компетентен обучител 
беше Евгения Волен - експерт от Тръста за социална алтернатива, с 
чиято подкрепа се реализира Програмата ,,Всеки ученик може да 
бъде отличник”.
По време на срещата екипите на Център "Амалипе" отделиха 
специално внимание на три важни въпроса:
· процесът на планиране на общинските планове за 
интеграция 2014 -20 г. и начините, по които може да бъде 
активизирана местната общност, за да се включи в изготвянето им, 
което ще доведе и до качествени документи, с реално необходими 
дейности,  обезпечени с реално финансиране;
· необходимостта от съвместни дейности за записване и 
публикуване на ромски фолклор и лични истории на ромски 
"първопроходци";
· съвместни национални кампании: по повод 8 април, 
Детския ромски фестивал "Отворено сърце" и др.    
Винаги може повече! Винаги има какво да се научи! Винаги можеш 
да помогнеш на другия до теб, ако си направил възможното самият 
ти да бъдеш максимално информиран!

3.      Училището като институция – Професионално развитие.
За тази цел всички присъстващи родители направиха план за 
развитие на дейността на родителските клубове. Какво им е 
необходимо за подобряване работата на родителския клуб, какви 
материали са им нужни за провеждането на срещите, и т.н. До 
края на учебната 2013/2014 година те ще направят най – малко три 
срещи/дискусии с останалите родители. С радост приеха и 
предложението да се включат и в обменните визити между 
училищните екипи. 
Родителите – роми, турци, не роми се обединиха около основната 
цел: всички работим заедно за доброто на всички деца! 
Нека заедно направим тази крачка напред!

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е 
неправителствена организация, чиято мисия е да 
се прекъсне порочния кръг на бедността чрез 
насърчаване на възможности, които помагат на 
най-непривилегированите граждани на България 
да постигнат образователен и икономически 
успех. ТСА подкрепя програми, които със своите 
почтеност, потенциал за разрастване и 

прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в 
България, със специален фокус върху  ромите.

Училище

Постигнатите резултати по време на тригодишната програма 
„Намаляване на отпадането на ромските деца от училище” и 
предстоящите дейности през следващите 2 години бяха обсъдени 
на работна среща на представители на Център „Амалипе”, Тръста 
за социална алтернатива и Министерство на образованието и 
науката. Срещата се проведе на 24 януари в МОН. 
От страна на Министерство на образованието участие в работната 
среща взеха представители  на Дирекциите ,,Формиране,анализ и 
оценка на политиките”; „Достъп до образование и подкрепа на 
р а з в и т и е т о ” ;  „ К в а л и ф и к а ц и я  и  к а р и е р н о  р а з в и т и е ” ; 
„Организация,контрол и инспектиране”; ,,Висше образование”. 
Център Амалипе бе представен от Теодора Крумова, Таня Ванова, 
Деян Колев, както и от директора на НУ „Христо Смирненски” – Бяла 
Слатина. От страна на ТСА участваха Карина Фортуни и Венета 
Илиева.
Срещата беше координирана и ръководена от г- жа  Пенка  
Иванова, Директор на дирекция ,,Достъп до образование и 
подкрепа на развитието”. Тя откри срещата с цитат на директора 
на НУ „Христо Смирненски”, град Бяла Слатина – „Нашите деца са 
нашето бъдеще. Ние трябва да се стремим да превърнем 
училището в център на общността, място, където всяко едно дете и 
неговото семейство ще се чувства уютно, сигурно и приятно”. Това 
беше едно добро начало за всички присъстващи в залата, да си 
припомним, че това, за което сме се събрали е за доброто “днес и 
утре” на нашите деца.   
В рамките на няколко часа, екипът на Център ,,Амалипе” представи 
резултатите от предходните три години в 170 училища: намаляване 
на отпадналите ученици от 2,6 % до 0,41 %, намаляване на 
отсъствията от училище, рязко увеличаване на броя на ромските 
младежи и девойки, които продължават в гимназии. Теодора 
Крумова - програмен координатор на образователната програма, 
продължи следващата сесия с представянето на педагогическата 
концепция на образователната програма. Проведените 
дейностите по специално изработените от Център „Амалипе” 
методологии за всеки един елемент на програмата: работа с 
учители, работа с родители, работа с ученици, реализирани в тези 
училища, са изключително полезни и ефективни. Така успешно 
реализираният модел в 173 училища доведе до продължаване в нов, 
двугодишен период на Програма ,,Всеки ученик може да бъде 
отличник”.
Програмата и постигнатите резултати предизвикаха интерес от 
страна на експертите и в дискусията, след презентациите, бяха 
п о с т а в е н и  м н о г о  в ъ п р о с и .  Д е я н  К о л е в  н а б л е г н а  н а 
необходимостта от тясно сътрудничество между Център „Амалипе” 
и МОН, като благодари за оказаната подкрепа през предходните 
години и очерта възможни параметри на взаимодействие 
занапред, напр.:
    - добрите практики от реализираните в училище програми на 
Център ,, Амалипе” и други НПО да се превърнат в модел при 
въвеждане на политики за образователна интеграция в страната;

Център "Амалипе" и МОН дискутираха съвместниЦентър "Амалипе" и МОН дискутираха съвместни

дейности за намаляване на отпадането на ромските ученицидейности за намаляване на отпадането на ромските ученици

Център "Амалипе" и МОН дискутираха съвместни

дейности за намаляване на отпадането на ромските ученици

Център "Амалипе" отбеляза
Международния ден на майчиния език
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