
(гимназии), неучастието на ромски 
родители в училищния живот и в 
училищните структури на управление. 

АКЦЕНТ НА БРОЯ

РОМСКИТЕ ДЕЦА В 
УЧИЛИЩЕ- МИСИЯТА Е 

ВЪЗМОЖНА

Намаляване отпадането на 
ромските деца от училище 
през учебната 2011-2012 г.

Работна среща на директори 
участващи в програмата за 
намаляване на отпадането на 
ромските деца от училище

Проведе се работна среща с 
началници и експерти по 
образователна интеграция

[Наблюдател:
Ш

Ш

Ш

Ш

Кхере (у дома):
Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

[Ромско здраве:

Ш

Ш

Ш

Представители на местната 
власт и ромската общност 
обединиха усилия в изгот-
вянето на Общински планове 
за интеграция

Предстоящи нормативни 
промени за изпълнението на 
НСИР

Работна група за ресурсно 
обезпечаване на интегра-
цията на ромите

Ромските организации ще 
участват в програмирането на 
новата ОПРЧР

Български НПО ще подпи-
шат декларация за финанси-
ране на контрола на туберку-
лозата след Глобалния Фонд

Дискусия за ромското 
образование в Румъния

Roma in EU - Център 
Амалипе стартира дейности 
по проект за социални и 
граждански компетенции

Дейности, предвидени във 
втория етап на проект „Да 
докоснем недосегаемите“

Среща на центровете за 
развитие на общността в 
Солун - Гърция

Клуб К7 В. Търново взе 
участие в Европейския ден за 
безопасност по пътищата

Приключи разпределението 
на втората доставка ком-
пютри по програма „Рестарт“

ШАнализ на реформите в 
здравеопазването и тяхното 
отражение върху ромската 
общност юли 2012
ШБеседа на тема: „Вредата от 
тютюнопушенето“ се проведе 
в ЦРО Етрополе
ШРанната диагностика и 
комплексното лечение са 
основни фактори в борбата с 
онкологичните заболявания 
при жените

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН: ЮЛИ  2012

СЪДЪРЖАНИЕ

АКЦЕНТ НА БРОЯ - РОМСКИТЕ ДЕЦА В УЧИЛИЩЕ - МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА

За Център Амалипе учебната 2011/2012 година бе 
изпълнена с множество нови предизвикателства. 
Програмата  „Намаляване на отпадането на ромските деца 
от училище“  влезе в 90 училища в цялата страна, в които 
се обучават близо 20 000 ученици. В над 200 училища 
ромски и български ученици изучаваха СИП „Фолклор на 
етносите – ромски фолклор“  за да опознаят по-добре 
обичате и традициите на всички и да превърнат 
училището в място, което е интересно за всяко дете. За да 
подпомогнем усилията на стотиците училища, с които 
работим, ние отпечатахме и разпространихме нови учебни 
помагала за СИП „Фолклор на етносите – ромски 
фолклор“ , интерактивни дискове със занимателни игри и 
задачи, филми за най-важните ромски празници. 
Организирахме цялостна програма от обучения на 
учители и директори, която достигна до близо 2000 
педагози. Регионалните координатори на Амалипе 
ежедневно посещаваха нашите пилотни училища, за да 
подкрепят методически усилията им да задържат в 
училище всяко дете. Подкрепяхме  44 средношколци с 
карти за пътуване от техните села до гимназиите, в които 
учат и с учебници. Центровете за развитие на общността 
активизираха местните общности в 6 общини за подкрепа 
на по-доброто образование на ромските деца и помогнаха за 
връщането в класните стаи на десетки отпаднали или 
застрашени от отпадане. Стотици тържества, срещи между 
училища и други училищни и извънучилищни събития 
бяха организирани или подкрепени от Амалипе. 
Резултатите от тези усилия не закъсняха. В училищата, 
участващи в Програмата  „Намаляване на отпадането на 
ромските деца от училище“  процентът на отпадащите 
ученици бе намален до 0,68 %, което е три пъти под 
средното ниво за страната. С над 50 % бе намален и броят 
на отсъствията. Училищата, с които работим се 
превърнаха в истинска мрежа, която обменя идеи и 
практики за по-доброто образование на децата. Най-
важният успех е, че много от тези училища промениха своя 
облик и се превърнаха в институция, която работи с 
усмивка с всички деца и родители, превърнаха се в 
своеобразен център на общността. Създадохме цялостен 
модел за трансформацията, която трябва да се случи на 
училищно ниво и тествахме този модел! Моделът не работи 
безпроблемно, прилагането му не разрешава трудностите с 
магическа пръчка. Творчество и вяра в успеха са 
необходими, за да може създаденият модел да постигне 
желаните резултати. Едно е сигурно – моделът работи и 
мисията за привличането и задържането на всяко ромско 
дете в училище е възможна!

ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011-2012  
ГОДИНА

Програмата „Намаляване на отпадането на ромските 
ученици“  надгражда опита на Център Амалипе в 
образователната интеграция на ромските деца. От 2002 
Амалипе работи за въвеждане на часове по СИП 
„Фолклор на етносите – ромски фолклор” в повече от 200 
училища. Това се доказа като работеща, ефикасна и 
ефективна практика. Сега ние развихме и обогатихме 
интеркултурните и интерактивните методи, използвани 
в учебния процес по този СИП, за да изградим 
педагогическата база за предотвратяване на отпадането 
от училище. Програмата е тригодишна и се реализира с 
финансова подкрепа на Фондация „Америка за 
България”. През втората година в проекта се включиха 
90 училища от цяла България: 35 базови и 55 пилотни 
училища в 20 области в цяла България. Общо 19613 
ученици влязоха в класните стаи в проектните училища 
в началото на учебната година, като ромските деца 
представляват 56 % от тях. Броят на учениците в 
целевата група наблюдавани през втората година от 
проекта са 9640 (осми, четвърти клас и децата включени 
в СИП „Фолклор на етносите”).  Продължаващи 
училища от първата във втората година на програмата 
са 24, като 17 от тях са базови и 7 пилотни. Промяната в 
тях е особено видима: фактът, че  9 от тях се превърнаха 

 НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ 

РАБОТНИ СРЕЩИ НА ДИРЕКТОРИ ПО ПРОЕКТ 
"НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ 

ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ" СЕ ПРОВЕДОХА В 
НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮЛИ. 

Над 110 директори на училища от страната взеха участие в 
работни срещи на директори. Те се проведоха на три етапа: от 
2 до 4 юли (за училища от Северозападна България), от 4 до 6 
юли (за Североизточна България) в комплекс „Лесопарка” - 
Лясковец и от 11 до 13 юли (за Южна България) в хотел SPS 
гр.Пловдив . Срещите бяха организирани от Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в 
рамките на проект „Намаляване на отпадането на ромските 
деца от училище“. Проектът  е тригодишна програма, която се 
реализира от Център Амалипе с подкрепата на Фондация 
„Америка за България”. Основната му цел е намаляване на 
отпадането от училище на ромските деца в задължителна за 
обучение възраст. Проектните дейности са насочени също 
така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, 
ниския успех в училище, относително малкия процент роми, 
продължаващи своето образование в средни училища 
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НАМАЛЯВАНЕ ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ ДЕЦА ОТ 
УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011-2012  ГОДИНА

от пилотни в базови показва, че всяко училище може да бъде желана територия 
за ученика. Общият брой на учениците, които са  проследявани от първата във 
втората година на проектът бе 5170. 

Резултати от втората година на програмата
Комплексната интервенция в училище, прилагана във всички 90 училища, 
участващи в проекта, включва:Обучение на всички учители за ефективна 
работа в мултикултурна среда. През 2011/2012 учебна година като базови 
учители бяха обучени 70 учители, които осъществяваха ежемесечно обучение  
в пилотните училища;Въвеждане на СИП „Фолклор на етносите – ромски 
фолклор”. Близо 2500 ученика изучаваха СИП „Фолклор на етносите – Ромски 
фолклор”; Дейности за активно участие на родителите в училищния живот: 
през втората година на проекта бяха създадени 66 родителски клубове в 
допълнение към съществуващите 24. Бяха организирани лектории „Училище 
за родители“, а в училищните настоятелства навлезнаха и родители от ромски 
произход. Дейности за активизиране на учениците: бяха създадени над 50 
Ученически парламента. Около 440 ученици-наставници подпомагаха 
задържането и повишаването на мотивацията за учене на своите съученици. 
Индивидуална работа с деца в риск от отпадане: във всеки случай на застрашен 
от отпадане с него се извършваха превантивни дейности
В края на учебната 2011/2012 година от общо 19613 ученици:
-382 нови деца се записаха в проектните училища 
-317 деца заминаха в чужбина
-313 деца се преместиха в други училища
-135 деца отпаднаха; 16 от тях попадат в целевата група на ученици от 4 клас, а 
2 ученика от 8 клас.

Като резултат от интервенцията по проекта нивото на отпадналите през 
изминалата първа година от проекта  бе 0.98%, докато в края на втората 
година  – 0.68% в сравнение с 2.04% средно ниво на отпадане в проектните 
училища през 2009/2010 учебна година. (когато тези 90 училища не бяха 
включени в програмата). Процентът на отпадналите деца включени в СИП 
„Фолклор на етносите” бе още по-нисък -  0,32% . Средният брой на 
отсъствията (включващ всички отсъствия - извинени и неизвинени) в 
проектните училища през учебната 2011/2012 спадна до 26.8 отсъствия на 
ученик, сравнено със 110, което е критичната граница, приета от 
Министерството на образованието. В същото време средният брой на 
отсъствия за ученик при тези, които посещават СИП Ромски фолклор е 19.70 
(включващ всички отсъствия, извинени и неизвинени, по всички предмети), 
което показва, че концентрираната намеса на проекта значително намаля 
нивото на отсъствия

Училищата, участващи за втора година в програмата
Училищата продължили във втората година на програмата бяха 24: от тях 17 
базови и 7 пилотни училища. Резултатите в тях са особено показателни за 
успеха на програмата: След двегодишната работа по проекта в училищата 
продължили своето участие през 2011/2012 средното ниво на отпадане е 0.19 
за учебната година, в сравнение с 0.48 процента отпадащи в същите училище 
през първата година на проекта (2010/2011 учебна година); Средният брой 
отсъствия през учебната 2011/2012 година в тези училища бе 14,41 в 
сравнение с 32.05 през първата година (учебната 2010/2011  година). 
Средният брой на отсъствия при децата, включени в СИП „Фолклор на 
етносите” бе  8,2 през втората година на проекта в сравнение с 17.66 
отсъствия на ученик през първата година. Средният успех на учениците от 
продължаващите училища, изучаващи СИП Ромски фолклор бе по-висок 
(4.59) в сравнение с (4.28), в същите училища през първата година на 
проекта.Подробен анализ на постигнатите резултати ще бъде публикуван на:  
http://romaeducation.com 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ И РОМСКАТА 
ОБЩНОСТ ОТ 10 ОБЩИНИ ОБЕДИНИХА УСИЛИЯ ОКОЛО 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

От 24 до 27 юли 2012 година в х-л  
„Севастократор”, с.Арбанаси  по инициатива 
на Център „Амалипе”, гр. Велико Търново се  
проведе съвместен лагер на представители на 
местната власт, общностни модератори от 
Центровете за развитие на общността и 
местни лидери от десет общини в България за 
изготвяне на Общински планове за прилагане 
на Националната стратегия за интегриране на 
ромите / НСИР /. В рамките на четири дни те 
дискутираха конкретните стъпки по 

изготвянето на общинските планове и основните елементи на тези документи. 
Участниците - общностни модератори от 10 Центрове за развитие на общността 
, създадени от Център „Амалипе”, ресорни заместник-кметове, общински 
съветници и представители на НПО от Стражица, Нови пазар, Камено, Раднево, 
Пещера, Етрополе, Долна баня, Бяла Слатина, Кнежа и Павликени съвместно 
идентифицираха проблемните области и потребности на местната общност и 
работиха по изготвянето на  Общински планове за  интеграция на ромите, 
съобразени със специфичните особености на  всяка една община.  По време на 
лагера те обсъдиха също така ролите на различните участници в  процеса на 
изготвяне на Общинските планове.  В дискусиите по време на съвместната 

среща бяха изразени становищата на представители на различните 
институции, бяха споделени  проблемите и опасенията относно реализирането 
на плановете, както и пресечните точки за интервенция. Сподели се мнението, 
че самото изготвяне на плановете би било само част от едно ефективно 
прилагане на стратегията поради факта, че един такъв документ би имал нужда 
и от актуализиране, контрол, публичност и отчетност. Всички участници в 
срещата се обединиха около идеята, че общинските планове за интеграция 
трябва да са плод на задълбочен и точен анализ, да прилагат подход за 
общностно развитие и взаимно зачитане на интересите на всички 
заинтересовани страни в процеса. Единодушно бе и мнението, че за да има 
работещи и ефективни планове, всички заложени дейности трябва да са  
обвързани с  конкретен срок, да са с реално изпълними параметри и обхват, да 
имат отговорна институция, финансиране, публичност и отчетност. Остана 
открита дискусията  по отношение на контрола върху изпълнението на 
общинските планове, т.к. липсва в момента законова рамка, касаеща този 
елемент от функционирането на НСИР. Но фактът, че Стратегията е гласувана в 
Народно събрание  и подлежи ежегодно на отчет пред него, поставя основите 
на контрола макар и само на национално ниво. По време на работния лагер към 
участниците се присъединиха, в различните сесии и  Георги Кръстев 
(Заместник-председател на Националния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционните въпроси), Никола Петков (Секретарят на 
НССЕИВ), представители на областни администрации, РИО, РЗИ и РДСП. В 
края на съвместния лагер участниците набелязаха и конкретните срокове за 
изготвяне на общинските стратегии. Работата по тях започва още от идната 
седмица и планираме до края на октомври в десетте общини да има приети 
стратегии, обещаха участниците.
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СРЕЩА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА 
В СОЛУН, ГЪРЦИЯ

Обменна среща на общностните модератори от центровете за развитие на 
общността от България, Румъния и Гърция се проведе в Солун, Гърция на 4 и 5 
юли. На срещата участваха представители на всички центрове за развитие на 
общността от градовете Бяла Слатина, Камено, Нови пазар, Павликени, 
Етрополе и Пещера – България, представители на Центъра за развитие на 
общността в Търгу Муреш – Румъния, както и на Центъра за развитие на 
общността в Солун,  Гърция.  Освен общностните модератори в срещата взеха 
участие и представители на партньорските организации: Амалипе - България, 
Лига про Европа – Румъния и АРСИС – Гърция, които са създали центровете по 
проект „Насърчаване на теренната работа сред традиционните и 
маргинализирани групи на ромската общност”.  Със запознаване с дейностите 
на Центъра за развитие на общността „Барабери” в квартал Дендропотамос, 
Солун и с дейностите на гръцката организация партньор по проекта – АРСИС 
започна международната среща. Г-жа Марианти Мота, програмен координатор 
по проекта разясни на присъстващите различните дейности, които изпълнява 
АРСИС на територията на различни градове в Гърция и Албания, и по-
специално в Солун. „Нарекохме центъра „Барабери”, защото тази дума на 
ромски означава „Заедно”, започна речта си в местния център г-жа Мота и 
продължи, като подчерта важността на взаимодействието им с местната 
женска ромска организация, която се помещава в същия офис. Ранните бракове 
и отпадането от училище, особено сред ромските момичета са основните 
проблеми сред ромската общност в Дендропотамос, Солун стана ясно от 
презентацията на гръцката организация. „Работим основно по превенция на 
проблема с ранното отпадане на момичетата от училище и се опитваме да 

задържим всички в клас. За тези деца, които виждаме на улицата, използваме 
специалното мобилно училище на колела, като по този начин оползотворяваме 
тяхното свободно време. Също така организираме различни общностни 
инициативи”, споделиха Марианти Мота и Мариана Диму от АРСИС.  
Българските и румънските партньори също запознаха своите домакини за 
своята дейност чрез кратки презентации. По-късно през деня общностните 
модератори видяха на практика как се работи с мобилното училище, което 
привлече много деца от местния ромски квартал. Самите мобилни училища се 
доставят от Белгия, като до момента са използвани от много организации в 
целия свят и са доказали своята ефективност. Повече за мобилните училища 
можете да намерите тук: http://www.mobileschool.org.  Среща с местната 
власт в лицето на кмета на район Мелпомени-Амбелокипи се проведе между 
общностните модератори от трите балкански държави и районния кмет. На 
срещата с местния кмет стана ясно, че в квартала се строят две нови училища – 
начално и гимназия, като надеждата на местната власт е, че всички ще 
посещават училище. От друга страна гръцките общностни модератори 
поискаха ремонтиране на баскетболната площадка в квартала. Кмета се 
запозна с цялостната дейност по проекта и изрази готовност за подкрепа. 
Специално за него бе изпълнен ромския химн „Джелем-Джелем”, а в края на 
срещата общностните модератори получиха подарък – три диска с песни, 
композирани и изпети от самия кмет.  В края на двудневната среща 
партньорите по проекта направиха кратък преглед на досегашното изпълнение 
на дейностите по проекта, който приключва през януари 2013 г. Като основни 
цели за постигане бяха определени институционализацията на центровете и 
активното участие в процеса на изработването на общинските стратегии за 
интеграция  на  ромите  и  
плановете за действие към тях. 
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РАБОТНА СРЕЩА С НАЧАЛНИЦИ И ЕКСПЕРТИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ  ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ 

ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ 

Работна среща с началници и 
експерти по  образователна  
интеграция на деца и ученици от 
етническите малцинства от 
Регионалните инспекторати по 
образование проведе Център 
А м а л и п е  с ъ в м е с т н о  с  
Министерство на образованието, 
младежта и науката. От 18 до 20 
юли, в разгара на лятото и на прага 
на летните отпуски началници и 
експерти от РИО бяха запознати с 
резултатите от втората година на 

проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”.  
Проектът се реализира на национално ниво и се финансира от Фондация 
„Америка за България”. Целта му е в изградената мрежа от училища да се 
намали значително броят на отпадащите ученици, безпричинните 
отсъствия, както и да се повиши успеха на учениците. Проектът се 
надгражда върху методология за ефективната работа с ученици, родители и 
учители, чрез въвеждане на СИП «Фолклор на етносите – ромски фолклор», 
съвместни дейности с институциите, родителите и децата за мотивиране на 
учениците за активно участие в училищния живот и продължаване на 
образованието в гимназиална степен. Моделът, който прилагаме и във 
третата година от проекта, е познатият – съвместна работа между базово и 
пилотни училища, при който базовото е водещото училище, което ще оказва 
помощ на пилотните за задържане на учениците в класните стаи. В 
продължение на три дни екипът на Център Амалипе представи същността, 
целите на програмата, както и основните дейности, които тя предвижда. Във 
връзка с разширяването на проекта  /над 180 подадени заявления за участие/ 
бе обсъдено какво предстои през следващата учебна година. Представени 
бяха училища във всяка една област, в която програмата би могла да се 
реализира през следващата учебна година. Дискутирани бяха програмата за 
намаляване на отпадането в контекста на националните политики и 
политиката на МОМН, както и Националната стратегия за интеграция на 
ромите и планирането на изпълнението и на областно и местно ниво. 
Нашите участници споделиха, че тези среща са взаимно полезни и наистина 
подпомагат работата на правителствените институции и не правителствени 
организации за постигане на взаимната цел - подобряване образователната 
система на нашата страна и  повишаване на качеството на образование по 
отношение на децата от малцинствените групи. 

АКЦЕНТ НА БРОЯ - РОМСКИТЕ ДЕЦА В УЧИЛИЩЕ - МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА

РАБОТНИ СРЕЩИ НА ДИРЕКТОРИ ПО ПРОЕКТ "НАМАЛЯВАНЕ 
НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ" СЕ 

ПРОВЕДОХА В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ ЮЛИ. 

По време на срещите директорите  бяха запознати със програмата за 
намаляване отпадането на ромски деца от училище и педагогическата и 
концепция. Дискутираха се  основните причини за ранното напускане на 
училище и как те могат да бъдат преодолени с педагогически средства. Също 
така, представени бяха резултатите от първите две години от изпълнението 
на проект „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, като 
най-интересни за всички бяха резултатите от проследяването на училищата 
включили се в проекта от самото му начало и продължаващи да работят по 
него. При тези училища, процентът на отпадане е сведен до 0,36 % отпадащи 
в сравнение с 0,65 % отпадащи в първата година на проекта, като преди 
започване работа по този проект % отпадането в тези училища е било 2.04.  
През учебната 2010/2011 г. проектът се реализираше в 34 училища, през 
2011/2012 – в 90 училища, а плановете за 2012/ 2013 са за достигане до 180 
училища. Резултатите от първата година сочат, че отпадналите ученици в 
проектните училища са сведени до минимум, особени при децата 
посещаващи СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”, 
безпричинните отсъствия са намалели до 18.35 на ученик в сравнение с 40, 
66 от първата година на проекта. Разгледани бяха силните и слабите страни 
на всяко едно училище, както и техните възможности за развитие и 
опасности върху основата на което всеки представител на училище изготви 
своя училища програма за превенция на отпадането. Според по-голямата 
част от участниците в срещата тази сесия бе най-ценната и най-полезна за 
училищата. По доста интересен начин, бяха представени и основните 
дейности на проекта, директорите на училища, които вече са работили по 
програмата сами направиха презентации и разказаха за силните страни по  
отношение на работа с децата, привличането на родителите и тяхно 
включване в активен училищен живот, работата с учители и най-любимото 
за всички – обменните визити между училищата и споделянето на опит. 
Радваме се че, всички участници дошли за първи път на работна среща по 
проект „Намаляване отпадането на ромски деца от училище” с малко 
колебания и несигурност си тръгнаха удовлетворени и заредени. 
- „Удовлетворена съм от представената информация и споделения опит – има 
от какво да почерпим полезни насоки, за успешното ни включване в 
дейностите по проекта!” – Е. Йорданова, директор на НУ „Христо Ботев”, 
град Бяла Слатина.
- „Благодарим за възможността да бъдем сред съмишленици и приятели, с 
които да споделим идеи и практики. След тежката и напрегната, изпълнена с 
много промени учебна година, срещата ни зареди с енергия и оптимизъм. 
Удоволствие е за нас да работим с такъв млад и обаятелен екип!” – Бистра 
Стойкова, директор на ОУ „Неофит Рилски”, град Дупница.

Продължава от стр.1
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БЕСЕДА НА ТЕМА: ВРЕДАТА ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 
СЕ ПРОВЕДЕ В ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА, 

ЕТРОПОЛЕ

На 18 юли 2012 година Център за развитие на общността, гр. Етрополе 
съвместно с представители на РЗИ – София област, проведоха беседа на 
тема: Вредата от тютюнопушенето. Беседата е част от здравните 
инициативи, организирани от  модераторите към Център за развите на 
общността  за повишаване на здравната култура на местното население. 
Здравната беседа се проведе от д-р Андреева и г-жа Григорова, специалисти 
от РЗИ – София област. През първата, теоретична част, се проведе 
индивидуална анкета с всяко от присъстващите лица. Анкетата бе насочена 
към изследване на степента на никотиновата зависимост на участниците, 
делът на пушачите и непушачите в залата. След анкетата  бе представена 
презентация, която нагледно показа каква е вредата от тютюнопушенето и 
какви щети може да причини тютюневия дим на  различните органи в 
човешкото тяло. Участниците се запознаха и с токсичните и вредни емулсии, 
съдържащи се в една цигара. Особенно внимание по време на презентацията 
бе отделено на вредата от тютюнопушенето върху младите хора и особенно 
върху организма на девойките. В тази връзка бе представен и 
късометражния филм „ Денят на Яна”, показващ как никотиновата 
зависимост се отразява и върху хора, които не пушат, най-често върху децата 
на родители пушачи. Засегнатите проблеми предизвикаха интерес и 
присъстващите проявиха желание да разберат кои са  начините за отказване 
от вредния навик. В последвалата  практическа част на здравната беседа бе 
представен специален апарат, с помощта на който се провежда тест за 
съдържанието на натрупаните вредни емулсии в организма на човек, 
вследствие на тютюнопушене. Голяма част от присъстващите изявиха 
желание да се подложат на теста, след което си дадоха равносметка какво 
причиняват на своето здраве. В края на беседата здравните специалисти бяха 
категорични: „ Никога не е късно човек да се откаже от вредните навици и да 
води здравословен начин на живот.”

РАННАТА ДИАГНОСТИКА И КОМПЛЕКСНОТО ЛЕЧЕНИЕ СА 
ОСНОВНИ ФАКТОРИ В БОРБАТА С ОНКОЛОГИЧНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ

Здравни беседи по проблемите на женското здравеопазване бяха 
организирани  в два поредни дни – 16 и 17 юли 2012 г., от Център “Амалипе” 
в гр. Бяла черква, община Павликени и с. Леденик, община Велико Търново. 
Инициативата е част от дейностите по проект ”Общностен мониторинг на 
здравните услуги в малцинствени общности„. Негов приоритет е работата с 
хора от уязвими групи, като чрез беседите се цели да се  насочи  вниманието 
на местната общност,  в частност жените,  към повишаване отговорността 
към собственото здраве и да се засили  общностния мониторинг върху 
предоставянето на здравни услуги. Беседите се водеха от  д-р Мавроди 
Калейнски, като в с. Леденик участие в дискусиите взе и д-р Албена Ламбева 
– директор на РЗИ, Велико Търново. Наблюденията показват, че има жени в 
малките населени места, които с години не са посещавали гинеколог. Дори и 
да имат оплаквания, те не търсят  специализирана здравна помощ. Една от 
причините за това е от една страна срам да потърсят такава помощ, а от друга 
страна – липсата на здравни осигуровки. В тази връзка по време на беседите, 
освен темата за профилактиката на онкологичните заболявания при жените, 
се засегнаха  и теми като : здравноосигурителните права ; какви права имат 
лицата, които нямат здравни осигуровки. Половото възпитание и 
ограничаването на раждаемостта също бяха теми на дискусия. Идеята на 
проведените срещи в с. Леденик и гр. Бяла черква е да се повиши здравната 
култура на жените от малките населени места , да се формира отношение на 
отговорност към собственото здраве и жените да  привикнат към по-чести 
посещения при здравни специалисти, което би намалило и риска от 
онкологични заболявания. Често ранното диагностициране на 
онкологичните заболявания увеличава многократно шансовете за пълно 
излекуване. В ранните си стадии злокачествените заболявания рядко имат 
изявени предупредителни знаци. Ето защо всяка жена е необходимо да 
проявява активност и отговорност  към своето здраве. «Съществуват редица 
видими белези, които могат да ви помогнат да откриете първите симптоми на 
рака. Правете сами преглед на гърдите си веднъж месечно. Така ще добиете 
детайлна представа за собственото си тяло и по-лесно ще забележите 
настъпили промени Бъдете отговорни жени!» - това призова присъстващите 
в беседите жени д-р Калейнски.

ЗДРАВЕН АНАЛИЗ ЮЛИ 2012

Проверките на ИАЛ през първото полугодие показват увеличение на 
процентния дял на нарушения в аптеките.
При 67 на сто от извършените 530 проверки са констатирани нарушения, през 
2011 г. нарушения е имало при 45 на сто от случаите. 530 проверки са 
извършени от Изпълнителната агенция по лекарствата за периода януари - юни 
2012 г. Констатираните нарушения са 356 като наложените по тях санкции са за 
близо 400 хиляди лв. Инспекторите са проверявали дейността на аптеките, 
търговците на едро на лекарства, и дрогериите. Това обяви на 
пресконференция  директорът на агенцията Александър Янков. Той поясни, че 
към момента в страната има 4010 аптеки, а производителите на лекарствени 
продукти са 36. Търговците на едро са 155 и разполагат със 190 склада. 
Фондът ще финансира лечението на още 41 деца 
41 заявления за лечение одобри на последното си заседание Общественият 
съвет към "Фонд за лечение на деца". Девет деца ще се лекуват в чужбина за 
първи път, а други шест деца ще заминат за продължаване на лечението и 
контролни прегледи в чужбина. 24 деца ще бъдат подпомогнати за лечението 
им в България.  Фондът одобри и два случая за доплащане на лечението. 
Общият размер на утвърдените средства е 592 076.08 лв. От началото на 
годината Фондът е одобрил за лечение 342 деца като отпуснатите средства са 6 
милиона лева. 

Раждаемост
Най-много бебета от началото на годината са родени в София – 8061. 
Новородените в Пловдив и Варна, са съответно 3848 и 2648. Родените в 
Кюстендилско бебета са 596, което нарежда областта на 21-во място от 28-те 
области в страната. 610 бебета са се появили на бял свят в Ловеч. С по-малко 
родени бебета са областите Перник, Смолян, Ямбол, Разград, Габрово, Видин и 
София-област. Най-малко са в Разградска област с 331 бебета Това сочат 
д а н н и т е  н а  М и н и с т е р с т в о т о  н а  з д р а в е о п а з в а н е т о .
9000 позиции за лекари - специализанти са свободни
Има тенденция младите лекари да продължават образованието си в чужбина. 
Много от тях се включват в месечни специализации зад граница. От 2007 до 
2011 г. в България  са отпуснати 11 000 места за специализации, но за 9000 от 
тях няма кандидати. Според проучване на „Отворено общество” пък отишлите 
в странство наши доктори през миналата година били 1000. Те били най-много 
от специалностите вътрешни болести, хирургия и анестезиология и 
интензивно лечение. Заминаващите били на възраст предимно между 31 и 45 
години. 
Човешките ресурси в общественото здравеопазване
Актуално проучване показва, че лекарското съсловие застарява. Средната 
възраст на докторите у нас е 45-50-годишна възраст. Младите медици масово 
заминават за чужбина. От януари досега 256 лекари са напуснали страната, 
като от тях 32-ма са се дипломирали тази година. Това  се базира на броя 
заверени документи от БЛС , които лекарите задължително прилагат към 
дипломите си за започване на работа зад граница. За 2011 г. напусналите лекари 
били 507.
Провеждане на здравна просвета като най-евтино и най-ефикасно 
профилактично средство
Според Световната здравна организация здравето на човека зависи в 50% от 
неговото (не)здравословно поведение, в 20% – от генетичната му 
предразположеност, в 20% – от природните фактори и околната среда и само в 
10% – от здравната мрежа. Защо тогава не се обърне повече внимание именно 
върху повишаване на здравната култура и знания сред хората? Профилактиката 
е най-евтиното, но най-ефективното здравно средство, и би трябвало да е 
приоритет на националната здравна политика. Това се твърди и в Закона за 
здравето (ЗЗ). А то започва от здравната промоция (просвета). Според чл. 122 
от ЗЗ тя трябва да се провежда в училищата.  Предложение от името на 
АМАЛИПЕ:  В  предстоящия Закон за образованието да залегне задължително 
обучение по тази тема в училищата.
15-годишно момиче почина в болницата в Горна Оряховица след 14 дни 
кръвотечение Девойката постъпила по спешност с обилно кървене. Въпреки 
направената операция и кръвопреливане, лекарите не успели да я спасят. Два 
дни преди фаталния край ученичката посетила гинеколожка, тъй като цяла 
седмица кървяла обилно. Родителите отказали да пуснат дъщеря си в болница, 
когато лекарката предположила този вариант, под предлог, че била девствена. 
Предписали на девойката лекарства и я пуснали да си ходи вкъщи.След два дни 
обаче състоянието на момичето се влошило и се наложило спешно 
хоспитализиране. Назначена е аутопсия и съдебномедицинска експертиза, 
която ще бъде извършена от специалисти от болниците в Горна Оряховица и 
Плевен. Директорът на общинската болница МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Горна 
Оряховица д-р Георги Вашков съобщи, че починалото момиче отдавна имало 
подобни гинекологични проблеми. Менструациите му били нередовни и 
понякога продължавали по 1-2 
седмици.

РОМСКО ЗДРАВЕ



медиаторите с цел да се отговори по-добре на предизвикателствата пред 
ромската общност. Ключови компетенции, които ROMAinEu има за цел са -  
придобиване на „социални и граждански компетенции”, а също така и в 
допълнение към това, „културно осъзнаване и изразяване“, като 
интеграцията не може да означава заличаване на културните различия, а 
уважение и разбиране към тях. Основна цел на проекта е разработване на 
социални и граждански компетенции сред посредници, консултанти и 
обучители работещи в училище, в областта на социалната и / или трудова 
интеграция на ромите.   За разработването на обучителния курс "Социални и 
граждански компетенции, за  работа в сферата на ромската интеграцията”, 
ROMA in EU ще направи трансфер на продукт, 
разработен за обучения от "Леонардо да 
Винчи" по проект SOCO-VET.

ПРОЕКТ - ROMA IN EU - „СОЦИАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ 
КОМПЕТЕНЦИИ ЗА РАБОТА В СФЕРАТА НА 

РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ“

Център Амалипе стартира работа по проект Roma in EU!  Проекта се 
реализира по Програма Леонардо Да Винчи   - Трансфер на иновации в 
рамките на програмата „Учене през целия живот“ на Европейската комисия. 
Координатор на проекта е INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL, S.L.U. 
– Испания, а Център Амалипе е един от партньорите, сред които са: ROMI-
SERSENI ASOCIACION DE MUJERES GITANAS ESPANOLAS –Испания, 
EBG Германия, ROMANI CRISS  –Румъния, DARTKE- Унгария. Проектът 
ROMAinEU възнамерява да предостави на медиатори / консултанти и 
обучители необходимите инструменти за обучение, за да работят по-добре в 
сферата на социалната и / или трудовата интеграция на ромите. Онлайн 
обучителен курс за специфичните  компетенции ще бъде организиран за 
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ПОДГОТВЯТ СЕ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НСИР

Със Заповед Р-183/25.07.2012 г. на Вицепремиера и Председател на 
НССЕИВ Цветан Цветанов е създадена Междуведомствена работна група за 
нормативни промени с цел прилагане на Националната стратегия за 
интегриране на ромите. Групата се председателства от Десислава Замфирова 
– Началник на политическия кабинет на Министър Цветанов. В нея участват 
експерти от министерствата, имащи отношение към изпълнението на НСИР 
и представители на ромски организации. Последните бяха избрани от 
НССЕИВ през м. май. Център Амалипе е представен в групата от Деян 
Колев. Междуведомствената работна група следва да направи преглед на 
действащата нормативна уредба и да предложи нормативни промени във 
връзка с изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите 
в областите образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, 
култура и недискриминация.  Докладът с предложените нормативни 
промени следва да бъде представен до декември 2012 г.

РАБОТНА ГРУПА ЗА РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ

Със Заповед Р-193/02.08.2012 г. на Министър-Председателя Бойко Борисов е 
създадена Междуведомствена работна група за ресурсно обезпечаване на 
интеграцията на ромите със средства от фондовете на ЕС. Групата се 
председателства от Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав 
Дончев. В нея участват ръководителите на Управляващи органи и 
Междинни звена на оперативните програми „Развитие на човешките 
ресурси“ и „Регионално развитие“, на Програмата за развитие на селските 
райони, както и представители на организации, работещи за интеграция на 
ромите. Последните бяха определени след процедура на избор, провела се 
през м. май и включват: Деян Колев (Център Амалипе), Ганчо Илиев („Свят 
без граници“), Румян Сечков (Фондация С.Е.Г.А.), Спаска Михайлова 
(Сдружение „Нов път“), д-р Стефан Панайотов (Фондация „Здравето на 
ромите“), проф. Ивайло Търнев (Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата“) и Стела Костова (Ромска академия за култура и 
образование). Техни заместници са Димитър Димитров, Теодора Колева, 
Николай Кирилов, Юлия Григорова и Петя Иванова. Междуведомствената 
работна група има за задължения да планира ресурсно обезпечени и 
интегрирани интервенции за изпълнение на политиките за интеграция на 
ромите и на Националната стратегия за интегриране на ромите. Тя също така 

ще подпомага координацията на интегрираните интервенции, които засягат 
две или повече програми. Групата ще изработи и становище за финансовия 
ресурс, който е необходим за процеса на ромска интеграция през периода 
2014 – 2020 г. Създаването на Междуведомствена група на политическо ниво 
за обезпечаване на ромската интеграция бе предложено от Център Амалипе, 
Сдружение „Свят без граници“, Сдружение „Нов път“, Фондация „Рома – 
Лом“ и Ромска академия за култура и образование през октомври 2011 г. след 
серия от конференции и областни срещи във връзка с изработването на 
Националната ромска стратегия. Впоследствие това искане бе включено в 
Плана за действие към Националната стратегия за интегриране на ромите.

РОМСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ УЧАСТВАТ В 
ПРОГРАМИРАНЕТО НА НОВАТА ОПРЧР

 
Със Заповед  635/01.08.2012 на Министъра на труда и социалната политика 
Тотю Младенов е формирана Работна група за изработване на Оперативна 
програма „Развитиие на човешките ресурси“ за новия програмен период. В 
групата участват 74 представители на основните институции, имащи 
отношение към изпълнението на ОПРЧР, общини и групи НПО. 
Ръководител на групата е Зорница Русинова – заместник-министър на труда 
и социалната политика. Ромските организации ще бъдат представлявани от 
Деян Колев (АМАЛИПЕ) и Ганчо Илиев (Свят без граници), определени 
след процедура на избор през м . юли. Работната група трябва да подготви 
първи работен вариант на новата ОП „Развитие на човешките ресурси“  2014 
– 2020 г. до 28.09.2012 г. Окончателният вариант  на програмата следва да 
бъде представен до 29.02.2013 г. ОП „Развитие на човешките ресурси“  
финансира т.нар. „меки дейности“ за повишаване на нивата на заетост, 
образование, социални услуги и здравеопазване. Програмата се финансира 
от Европейския социален фонд. Управляващ орган е Министерство на труда 
и социалната политика. Благодарение на усилията на ромските организации 
и доброто сътрудничество с Европейската комисия и Управляващия орган на 
програмата, през изминаващият програмен период  ОПРЧР имаше 
специална глава „Сфери на действие по отношение на ромската общност“ и 
в рамките на програмата бяха финансирани няколко конкурса за проекти, 
насочени към уязвимите малцинствени групи с фокус върху ромите. 
Предложеният от Европейската комисия нов Регламент на Европейския 
социален фонд поставя акцент върху ромската интеграция, като изисква 
всяка страна да има одобрена Национална стратегия за интеграция на 
ромите и предлага специален инвестиционен приоритет „Интеграция на 
маргинализирани общности (напр. ромите).  

През септември предстой и 
стартирането на кампании 
ц е л я щ и  п р е од о л я в а н е  н а  
т р а д и ц и о н н и т е  и  н о в и  
стереотипи, в рамките на малки 
проекти предложени от екипите 
от 6-те области. Кампаниите се 
подготвят с много професионали-
зъм, ентусиазъм и сърце и се 
надяваме нашето послание да 
стигне до вас. Ще ви очакваме на 
26 септември, а какво ще се случва тогава, нека бъде изненада за вас от 
екипа на проекта!

ДЕЙНОСТИ, ПРЕДВИДЕНИ ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА НА ПРОЕКТ 
“ДА ДОКОСНЕМ НЕДОСЕГАЕМИТЕ, БОРЕЙКИ СЕ С 

ТРАДИЦИОННИ И НОВИ АНТИРОМСКИ СТЕРЕОТИПИ”

След старта на втория модул обучения по проект “Да докоснем 
недосегаемите,борейки се с традиционни и нови антиромски стереотипи”, 
събраните отзиви от новите обучаеми са много окуражаващи. Имайки 
предвид, че първите обучения представляват предизвикателство за 
обучителите, то базирайки се на обратната информация събрана досега, 
можем да твърдим, че битката със стереотипите и този път ще бъде 
спечелена. Екипът на групата от София област първи стартира новия модул 
обучения. Към обучителите с опит от първата част на проекта г-жа Румяна 
Торосян от РИО София област и г-жа Наталия Кънчева от АСП София 
област, се присъедини и д-р Канзов от РЗИ София област.Д-р Канзов успя 
са да привлече към обученията липсващият елемент от представители на 
здравната сфера, което по своему придаде завършеност на начинанието. 
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КЛУБ К7 ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПО ПЪТИЩАТА 

С решение на Европейската комисия, 
25 юли 2012 г. е обявен за Четвърти 
европейски ден за пътна безопасност. 
Основната тема на деня е „Активно 
участие на младежите в безопасността 
по пътищата” Пътнотранспортните 
произшествия са една от главните 
причини за високата смъртност сред 
младежите от 15 до 24 години. 
Понякога не е нужно само да не 

шофираш след употреба на алкохол. Поради съвсем леката и повърхностна 
представа, която добиваме за безопасността по пътищата от 
задължителният предмет в началното училище, нивото на познание на 
младежите и хората като цяло е много ниско.  Статистиката е тревожна не 
само в България, но и в цяла Европа. Тя сочи, че ежегодно на територията на 
Европейския съюз около 6000 млади хора губят живота си, а повече от 60 000 
получават сериозни наранявания. В нашата страна през 2011г. от 
пътнотранспортни произшествия са загинали 120 младежи и са били ранени 
1895. Въпреки всички опити на граждани и организации да се намалят тези 
случаи, през първото шестмесечие на 2012 г. биват регистрирани  2854 
пътнотранспортни произшествия с 244 загинали и 3451 ранени граждани. 
Анализът на конкретните случаи показва че голяма част от тези 
пътнотранспортни произшествия са били предотвратими. 25-ти Юли 2012г. 
е избран да бъде Четвърти европейски ден за безопасност по пътищата.Във 
Велико Търново се проведе акция на тема "Безопасност по пътищата" 
организирана от Регионалната здравната инспекция, Областната дирекция 
на МВР, сектор КАТ и център „Амалипе. В нея взеха активно участие и 
доброволци на "Клуб К7" Велико Търново и БМЧК. Така заедно с общи 
усилия показаха, че се борят за собствената си безопасност по пътищата.

http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1256&lang=1

БЪЛГАРСКИ НПО ЩЕ ПОДПИШАТ ДЕКЛАРАЦИЯ, С КОЯТО ЩЕ 
ПРИЗОВАТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО И 

ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕС, ДА СЕ ОСИГУРИ ФИНАНСИРАНЕ НА 
КОНТРОЛА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА СЛЕД ГЛОБАЛНИЯ ФОНД

Център "Амалипе" участва в конференция на Европейската коалиция по 
туберколоза, която се проведе в София. Миналата седмица членове на 
Европейската коалиция по туберколоза пътуваха до София, за да се срещнат 
с българската национална програма за туберкулозата и организации на 
гражданското общество, работещи по проблемите на туберкулозата, за да 
научат повече за този вид дейности в България. Първият ден в страната, 
членовете на коалицията се срещнаха с представители на Националната 
пациентска организация (НПО), която обединява повече от 70 пациентски 
организации в България. Дейностите на НПО включват застъпничество на 
национално ниво, в което те въвличат и законодателни процеси в сферата на 
здравеопазванието, подкрепа на членове, работещи в сфери на специфични 
заболявания като увеличава капацитета на членовете. Също така 
пациентската организация работи по овластяване на пациентите, създаване 
на пациенски групи и работа с широката общественост като поддържа 
гореща линия, чрез която се общува директно с гражданите и предоставя 
медицински и правни съвети. В момента НПО няма сред членовете си 
специфична организация, занимаваща се с проблемите на туберколозата и 
представляваща пациенти с туберколоза в България, но има израз на силен 
интерес за съвместна работа и създаването на такава организация. 
Европейската Коалиция по туберкулозата се срещна и с Националната 
програма, занимаваща се с проблемите по туберкулозата в България. По 
време на срещата те научиха повече за постигнатите успехи и 
предизвикателства, пред които са изправени организациите в контрола на 
туберкулозата. Българската национална програма за туберкулоза получава 
финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 
малария - финансиране, което е от съществено значение за запълване на 
празнините в Националната програма за туберкулоза и средствата за всички 
лекарства за туберкулоза и резистентността към някои лекарства, свързани с 
дейности в България. 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1260&lang=1

ПРИКЛЮЧИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВТОРАТА 
ДОСТАВКА КОМПЮТРИ ПО ПРОГРАМА РЕСТАРТ

През месец юли беше финализирано дарението на компютри от Община 
Лозана, Швейцария, със съдействието на Българо-швейцарска търговска 
камара, посредством Център „Амалипе“  в рамките на проект “Рестарт. 
Водещото в избора ни бе получателите да са организации или учреждения, 
които работят в сферата на ромската интеграция и развиват дейности за 
подпомагане, развитие, обучение и консултации на ромите в страната. 
Получатели са също и училища, работещи по Програмата за намаляване на 
отпадането на ромски деца от училище и такива пряко работещи в сферата на 
образователната интеграция, работата с родители, както и тези от училищата, 
които не получиха компютри от първата фаза на проекта. В рамките на срока, 
който бяхме определили получихме заявки за над 600 компютъра 
(продължаваме да получаваме и нови заявки). В същото време, получихме по 
тази фаза на проект “Рестарт” 115 компютъра, които не могат да покрият 
всички направени заявки. Затова изборът ни беше изключително тежък и 
молим всички, които не успяха да получат компютри по тази фаза, да не ни се 
сърдят. На този етап одобрените получават само част от това, което са 
поискали. Очакваме да получим още няколко доставки от компютри през 
следващите месеци, така че се надяваме да успеем да удовлетворим всички 
заявки. Всяка една получена заявка остава валидна за следващите фази на 
проект “Рестарт”, за който ще Ви уведомяваме своевременно на нашата 
страница и на имейл.Списък на организациите и институциите, получили 
компютри по втора фаза на Проект “Рестарт”:
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ДИСКУСИЯ ЗА РОМСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РУМЪНИЯ
 
Втората партньорска среща, състояла се в рамките на проекта «CORE”, се 
проведе в Търгу Муреш, Румъния. Представители на всички партньори по 
проекта от България, Румъния, Литва, Норвегия, Германия и Португалия се 
срещнаха и обсъдиха аспекти на образователната интеграция на ромите на 
национално и европейско ниво. Срещата се проведе в офиса на Лига Про 
Европа (LigaProEuropa). Като един от партньорите по проекта - Център 
"Амалипе" бе представен от Деян Колев и Теодора Крумова. При откриването 
на срещата, г-жа Смаранда Еначе, съпредседател на Лига Про Европа обясни, 
че Трансилвания е мултиетнически и мултирелигиозен регион. Отношенията 
между различните етнически групи понякога са били контраверсиални и дори 
се е стигало до етнически сблъсъци между румънци и унгарци през 1990 г., 
обясни г-жа Еначе. Днес мнозинството споделя дълбоките антиромски 

предразсъдъци и дискриминационни нагласи. Ето защо основните дейности 
на Лига Про Европа (ЛПЕ) са да промотира правата на ромите в 
образованието, както и в други области. Г-жа Еначе специално благодари на 
Център "Амалипе", който откри перспективата за създаване на центрове за 
общностно развитие в рамките на програмите "Дафне" и "ПРОГРЕС" и 
работата на ЛПЕ улесни наемането на роми и доведе до задълбочаване на 
работата на общностно ниво. Насърчаването на интеграцията на ромите чрез 
образование: Принос към ролята на образованието - Образоване на педагози 
(CORE) е едногодишна инициатива на "ADRA - България ". Проектът се 
реализира в България, Румъния, Литва, Норвегия, Германия и Португалия с 
финансовата подкрепа на Европейската комисия, ГД «Образование и 
култура».
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