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9-ТИ ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ”

За девета поредна година имаме удоволствието да
Ви поканим на вече превърналия се в традиция
Детски ромски фестивал “Отворено сърце”
Фе стивалът се организира от Център за
междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”с
партньорството на Община Велико Търново и ще се
проведе на 09-10 юни 2012 г. в парк „Марно поле”, гр.
Велико Търново. В него ще участват приблизително
1000 ученици от различен етнически произход от цялата
страна, включени в групите по СИП “Фолклор на
етносите - Ромски фолклор” или в извънкласни
дейности, насочени към образователна интеграция.
Целта на фестивала е да даде на децата възможност за
изява и да стимулира у тях траен интерес към учебния
процес като цяло. Програмата ще включва елементи от
традициите, занаятите, приказния и музикален
фолклор, историята, бита и културата на българския,
ромския, турския и други етноси в България. Тази
година екипът на Център „Амалипе” реши фестивалът
да бъде с международно участие - очакваме участие да
вземат деца от съседни балкански държави, сред които:
Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Босна и
Херцеговина. Всяка група може да се представи с
програма до 10 минути. Паралелно със сценичната
програма в рамките на Фестивала се организира и
Пленер на извънкласните дейности и приложните
изкуства, насочени към образователна интеграция, в
рамките на който всяко училище може да представи
дейността си под формата на изложба, постери и други

ПОКЛОН ПРЕД БЪЛГАРИЯ
Трети март – на тази дата България отбеляза
възстановяването на Българската държавност
Модераторите от Центровете за развитие на общността,
създадени от Център „Амалипе” отново инициираха
редица събития по места, за отбелязването на
Националния празник Трети март. Така в община
Камено, Центъра за развитие на общността организира
викторина под мотото: „ Час по История – 3 март!”.
Ученици от СОУ „ Хр. Ботев”, гр. Камено се включиха
във викторината , а събитието бе уважено лично от
кмета на Община Камено – инж. Стефан Бонев, както и
от представители на Общински Съвет, Камено,
представители на държавни институции, представители
на местната общност. В градовете Павликени, Етрополе
и Камено от името на Центровете за развитие на
общността и Център Амалипе, на 3-ти март бяха
поднесени венци и цветя пред паметните плочи на
загиналите за България. В град Пещера, модераторите
от Центъра за развитие на общността съвместно с
ръководството на местните училища, организираха
посещение от учениците на местните музеи и
запознаване с историческото минало на града.
Отбелязването на Националният празник на България
3 март отново събра в
едно местната общност без значение на
етно с и цвят на
кожата. Националният празник е един
за всеки гражданин
на страната ни.

материали, които учениците са изработвали по време на
учебната година. Част от нещата могат да бъдат
изработвани и на място. За целта и тази година ще
организираме различни ателиета, в които деца и
учители ще могат да изработват неща от подръчни
материали, да рисуват, да бъдат къносвани, да пробват
носии от различните етноси, занаятчийски ателиета,
както и много други изненади. В рамките на
занаятчийските ателиета
ще бъдат представени
различни традиционни занаяти. За целта всяко училище
- участник във Фестивала, което има желание да участва
в тази секция, трябва да ни изпрати материали, които ще
бъдат изложени в отделен занаятчийски кът.
Целия текст е достъпен на адрес:
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=1117&lang=1

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ
„НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО
ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В
МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ НА РОМСКАТА
ОБЩНОСТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
В рамките на проекта (подкрепен от Европейската
комисия в рамките на програма ПРОГРЕС) предстои
изграждане на четири пилотни Центъра за развитие на
общността (ЦРО) на територията на общини от
селските райони на България. В хода на работата бяха
изпратени уведомителни писма за стартирането на
Проекта до кметовете на 80 селски общини в България,
като кандидатстваха 38 селски общини. Документите
бяха разгледани и оценени съгласно предварително
уточнените критерии.Допълнително в някои от
общините бяха проведени работни посещения.
Направени бяха неформални срещи с представители на
ромската общност, също така бяха разгледани и
помещения, където да се помещава ЦРО. След подробен
анализ Комисията реши Центрове за развитие на
общността да бъдат изградени в община Долна баня
(област София), община Кнежа (област Плевен),
община Раднево (област Стара Загора), община
Стражица (област Велико Търново) и Лясковец(област
Велико Търново). Предстои да бъде проведена работна
среща с Общините и представители на Дирекция
„Бюро по труда“, Дирекция „ Социално подпомагане“,
бизнеса, училища и неправителствени организации от
одобрените общини. Главната цел на тази среща ще
бъде да представяне на целите и задачите по проекта, а
също така да подберем по двама общностни модератори
от община, който ще работят в ново изградените четири
центъра.
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ИЗВЪНРЕДНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКАТА РОМСКА
ПЛАТФОРМА
Повече от 300 представители на Европейската комисия, национални
правителства и ромски неправителствени организации взеха участие в
Петата среща на Европейската ромска платформа. Тя се състоя на 22
март в Брюксел и имаше за цел обсъждане на първите предварителни
наблюдения от Националните стратегии за интеграция на ромите
представени от 27-те страни-членки на ЕС в Европейската комисия.
Срещата бе открита от вице-президента на ЕК и комисар по
правосъдието Вивиан Рединг, Ливия Ярока – член на ЕП и датския
министър по социалните въпроси и интеграцията - Керен Хакеръп.Чрез
видео-конферентна връзка, приветствие към участниците отправи
Лазло Андор – Комисар по заетостта и социалното включване.
Успяхме да поставим и задържим ромския въпрос на дневен ред. Темата
за ромите касае не 5 или 6 държави, а всички 27 страни-членки на ЕС,
подчерта вице-президентът на ЕК Вивиян Рединг във встъпителното си
обръщение. Тя отбеляза, също така, че към момента, всички 27 страничленки са изготвили и представили пред ЕК свои Национални
стратегии за интеграция на ромите. В тях има много места, където са
нужни подобрения, особено що се касае до устойчиво финансиране на
Стратегиите, мониторинг и оценка, заяви г-жа Рединг. Много е
изписаното на хартия, думи, които звучат добре без конкретни мерки,
цели и амбициозни обещания се наблюдават в тези документи. Въпреки
че, дори и ние не сме напълно удовлетворени от това, което получихме, е
чудо, че всички страни се обединиха в това да признаят необходимостта
да се работи в посока интеграция на ромите, разясни Рединг. Това е едва
началото, ние ще продължим да работим със страните-членки, за да им
помогнем да превърнат Стратегиите в реалност. (Пълният текст на
речта може да прочетете на Ливия Ярока, също призова НСИР да бъдат
разгледани от гледна точка на финансовата им устойчивост.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/215
&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).
Тя наблегна на факта, че реализацията на Стратегиите на местно ниво
трябва да стане с участието на местни ромски общности и ромски
организации. Има добри и лоши проекти за ромска интеграция и ние
трябва да се поучаваме и от двата типа. Затова, предлагам да се създаде
база данни не само с добрите практики, но и с недобрите такива, за да се
избегне тяхното бъдещо финансиране, заяви Ярока. Тя изрази своята
подкрепа за включване на НСИР в т. нар мярка. “предварителна
кондиционалност“ при усвояването на Евро фондове. Единствената
ромка член на ЕП, призова ромите да съдействат за самоорганизацията
на местните ромски общности с цел активното им участие в процеса на
развитие. По-нататък дискусията продължи в три групи: Привеждане на
Плановете в действие, участие на заинтересовани страни и социалноикономически аспекти. Основни говорители бяха представителите на
различни Генерални Дирекции към Европейската комисия и министри
на страните-членки. Ромските неправителствени организации нямаха
пропорционално участие – предоставени им бяха само три слота в
програмата, два от които в групата “Участие на заинтересовани страни“
. Имаше възможност за задаване на въпроси по време на дискусията, но
след речите на групите тази възможност се сведе до минимум. Това
предизвика ответна реакция от страна на ромските представители в
залата и на някои от представителите на правителства. От българска
страна участие в срещата взеха Георги Кръстев (НССЕИВ), Росица
Иванова (Секретар на НССЕИВ), Румян Русинов (Център за публични
политики и застъпничество) и Деян Колев (ЦМЕДТ Амалипе). Георги
Кръстев, който бе един от говорителите на Група 3 подчерта, че
България е единствената страна, където НСИР е одобрена от
Парламента и това я прави задължителна за всички институции. Той
заяви, че Стратегията е обезпечена със значителен финансов ресурс
чрез Планът за действие. В допълнение към това, Деян Колев отбеляза,
че в Плана за действие, 71 от общо 120 дейности не са получили
финансиране, а също така, има сфери без финансово обезпечение –
заетостта, културата и медиите. Той разясни още,че по-конкретната
част от Стратегията - Приложението „Програми за изпълнение на
НСИР“ все още не е получило одобрението на Правителството,
въпреки че вече три месеца политици във високите нива на властта
дават обещания за това. Колев настоя, мерките за ромска интеграция да
имат ясна финансова формулировка в Договора за партньорство за
следващия програмен период между Европейската комисия и България,
Румъния и други страни с преобладаващо ромско население. Освен

това, е необходимо Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ и Оперативна програма „Регионално Развитие“ да имат
Приоритетна ос „Интеграция на маргинализирани общности“.
СЪВМЕСТНА СРЕЩА НА КООРДИНАЦИОННАТА КОМИСИЯ
НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ДИРЕКЦИЯ ЗАЕТОСТ И
РЕГИО
Среща по технически въпроси на тема: Приносът на Структурните
фондове във включването на маргинализирани общности“ събра
представители на управленските органи на оперативни програми,
финансирани по линия на ЕСФ и ЕФРР от всички 27 страни-членки,
представители на ЕК, експерти от Световната банка, ПРООН и НПО.
Срещата бе организирана от ГД Заетост и ГД Правосъдие и се състоя на
21.03.2012. Събирането на данни, необходимостта от мониторинг на
стратегиите за интеграция на ромите, пилотни инициативи за
подобряване на условията на живот на ромите, подкрепяни от ЕФРР и
ЕСФ и начините за подпомагане на Националните стратегии за
интеграция на ромите чрез ЕСФ бяха сред основните теми на
дискусията. Основното послание на представителите Европейската
комисия бе, че ромската интеграция трябва да бъде заложена като
ключова тема в оперативните програми за следващия програмен период
на основата на интеграционен подход. Настъпи моментът, когато трябва
да се премине от успешни пилотни инициативи към устойчиви
политики за интеграция на ромите, подпомагани от Фондовете на ЕС, бе
другото важно послание. Много от участниците направиха коментар
във връзка с принципа: “Ясна, а не изключителна целенасоченост“.
Катарина Матернова, старши консултант в Световната банка и бивш
заместник-директор на ГД РЕГИО, разясни, че принципът означава
“ясна целенасоченост“, а не както някои страни-членки предпочитат да поставят акцент върху втората част „не изключителна“, като по този
начин се избягва първата част. Целенасочени интервенции са
необходими, подчерта Г-жа Матернова. Структуртните фондове са не
само технически, но и политически инструмент, заяви Хосе Мануел
Фресно, старши консултант по социалното включване. Той предостави
данни за Националните ромски стратегии, представени в Европейската
комисия, според които: 20 от тях имат отношение към Структурните
фондове, 13 предвиждат съфинансиране от Структурните фондове
през настоящия програмен период, 13 - през следващия програмен
период, само в 9 от тях се идентифицират средства за ромска
интеграция по линия на СФ. Нужни са повече инвестиции, значително
инвестиране в ромска интеграция, не е време за малки инвестиции,
подчерта г-н Фресно. В презентацията му на тема “Ромската интеграция
и усвояването на средства по линия на Структурните фондове,
следвайки философията на Рене Декарт“, Деян Колев, председател на
ЦМЕДТ Амалипе, заяви, че през настоящия период в двете направления
(ромска интеграция и изразходването на средства по Структурните
фондове) има само една слаба страна, която възпрепятства постигането
на ефикасност и ефективност в подпомагането на ромската интеграция
чрез Структурните фондове. Колев направи предложения във връзка със
следващия програмен период, сред които:
·
Подходяща институционна рамка: политически групировки,
които обединяват дипломанти със степен магистър и бакалавър,
участващи в планирането за усвояване на Европейските фондове при
изпълнението на Националните стратегии за ромска интеграция.
·
Адекватни оперативни документи с конкретни програми и обяви
за интерес, подкрепяни от ЕСФ, ЕФРР, и ЕСФРСС
·
Ромска интеграция включена в договора за партньорство: с
конкретно ясно дефинирано финансиране
·
Мерки, насочени към ромската интеграция, предвидени в новите
ОПРЧР, ОПРР и ПРСР: като специфични приоритетни оси, с конкретно
ясно посочено финасиране и посреднически органи
·
По-засилено участие на ромските организации: чрез членство в
комитети по мониторинг и световни грантове
·
Условност/Безусловност: изпълнението на мерки, насочени към
ромска интеграция трябва да бъде условие, за усвояването от
правителствата и общините на Европейските фондове.
Презентацията, може да видите на следния линк:
http://www.amalipe.com/files/kolevpresentation.pdf
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ГОДИШНИ НАГРАДИ „ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА".
Национална мрежа за децата стартира инициатива за учредяване
на годишни награди „Златната ябълка". Наградата ще се връчва на хора
(политици, журналисти, обикновени хора и др.) и организации
(училища, общини, болници, фирми), допринесли за подобряване на
живота и благосъстоянието на българските деца. Инициативата има за
цел да популяризира правата на детето и да отчете положителните
резултати, постигнати през годините в съвместната работа на
гражданските организации, работещи с и за деца и семейства и
отговорните хора и институции. Огледайте се за истинските герои на
децата около вас – обикновени хора, които са направили и правят нещо
за по-добрия живот на българските деца, и ги номинирайте на сайта на
кампанията http://1june.nmd.bg/.
СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД
Ромският образователен фонд обяви за тринадесети път конкурс по
програмата за стипендии за студенти от ромски произход. Към момента
кандидатстването става на този линк, електронно:
https://gms.romaeducationfund.org/REFA M S / l o g i n . h t m l ? d = 1 & d e s t = % 2 F R E F AMS%2Fdashboard.form&lang=bul
Повече информация за самата стипендия можете да намерите
на: http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarshipbulgarian

БЪДЕЩЕТО НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ОБЩНОСТТА ДИСКУТИРАХА В ЕЛИН ПЕЛИН
Среща, на която се обсъди институционализацията на Центровете за
развитие на общността у нас се проведе от 26 до 28 март в сградата на
Община Елин Пелин. Срещата бе организирана от Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, Велико Търново
по проект „Насърчаване на теренната работа на местно ниво сред
традиционни и маргинализирани групи на ромската общност”,
финансиран от Европейската Комисия по програма Дафне III. Това бе
една от поредните срещи на Направляващия комитет по проекта, като в

нея се включиха секретарят по въпросите на образованието в
администрацията на президента - Анна-Мари Виламовска, заместникминистърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова,
Радостина Ангелова – началник на кабинета на Министъра по
управление на средствата от ЕС, Георги Кръстев – зам.-председател на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси (НССЕИВ), представители на Агенция по
заетостта и регионалните дирекции „Социално подпомагане”. Заедно с
тях участници в срещата бяха представители на общините, в които са
изградени Центрове за развитие на общността – Етрополе, Бяла
Слатина, Павликени, Нови пазар, Камено и Пещера, като и самите
общностни модератори, които споделиха своя опит и постигнатото до
момента. От Гърция и Румъния участие взеха представителите на
организациите партньори. Освен дискусии по постигнатото до
момента и по предстоящите стъпки за институционализиране на
създадения модел, участниците имаха възможност да видят и на терен
работата на един от Центровете за развитие на общността. С
организиран автобус те посетиха местното читалище и училище с.
Малки Искър, община Етрополе на 28 март, където бяха посрещнати с

хляб и сол. В сградата на читалище «Христо Ботев», с.
Малки Искър децата от местното ОУ «Г.С. Раковски»
представиха традиционни ромски песни и танци. Общностните
модератори от Центъра за развитие на общността в Етрополе
споделиха с участниците трудностите, които срещат в своята работа,
резултатите от проведените социални анкети за потребностите на
местната общност, създаването на родителския клуб, работата, която
са извършили в училището по посока повишаване мотивацията за
образование, намаляване на отпадащите ученици и провеждане на
дискусии за превенция на ранните бракове. Специален гост на тази
среща бе заместник-министърът на труда и социалната политика – гжа Валентина Симеонова. По време на тридневната среща участие
взеха и партньорите по проекта от Лига про Европа – Румъния и
АРСИС – Гърция. Те представиха резултатите, които са постигнали
до момента в своите центрове за развитие на общността. Специални
гости на срещата бяха г-жа Мария Йонеску , г-н Мариян Бабеш и г-жа
Онесия Бабеш – представители на румънската Национална Агенция
з а Р о м и т е ( Н А Р ) Г - ж а Й о н е с к у с п од е л и о п и т а п о
институционализацията на Центъра за развитие на общността в гр.
Търгу Муреш, Румъния. Тя предложи да бъде изготвена работна
група, която да включва представители на Национална агенция за
ромите – Румъния и НССЕИВ – България, където експерти заедно да
изработят единна за двете страни длъжностна характеристика на
общностните модератори, методика за работа на центровете за
развитие на общността и наръчник за работа с местните ромски
общности. Проект „Насърчаване на теренната работа на местно ниво
сред традиционни и маргинализирани групи на ромската общност” е
двугодишна програма стартирала през февруари 2011 години на
територията на три страни: България, Гърция и Румъния, като водеща
организация по изпълнението му е Център за междуетнически диалог
и толерантност Амалипе – В. Търново, а партньори са Лига про
Европа – Румъния и АРСИС - Гърция. Основни цели на проекта са да
подпомогне развитието на ромската общност в тези страни чрез
преодоляване на традиционни практики като ранните бракове,
отпадането от училище и създаване на механизми за самоорганизация
и взаимопомощ и развиване на услуги базирани в общността.
Реализацията на тези цели става чрез създадените 8 Центъра за
развитие на общността с назначени в тях общностни модератори. 6 са
създадените до момента Центрове за развитие на общността в
България, като те са установени в градове на територията на шестте
планови района на страната. Това са Бяла Слатина, Камено, Етрополе,
Павликени, Нови пазар и Пещера. Въпреки че бяха открити едва
преди осем месеца, резултатите от работата на Центровете не
закъсняват. Това са над 30 деца върнати в училище, след като са
отпаднали; над 40 деца записани в детски градини; над 200 жени от
общността преминали профилактични медицински прегледи; над 100
деца преминали, участвали в силанизация на детските зъби и много
други общностни инициативи.
ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И РАБОТА С МЕДИИ
СЕ ПРОВЕДЕ СЪС СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД
Участници в събитието бяха над 50 студенти от ромски произход от
Великотърновски университет и от медицински университети в
цялата страна. Обучението се проведе по проект за институционална
подкрепа на Център Амалипе и целеше да мотивира максимален брой
студенти да се включват в дейностите на организацията, реализирани
във всички региони.
„Застъпничество за Националната стратегия за интеграция на
ромите” беше сред първите теми в обучението, представена от Деян
Колев, Председател на Център Амалипе. Таня Ванова запозна
студентите с дейностите на училищата, които работят по
образователната програма за превенция на отпадането от училище на
деца от ромски произход на Център Амалипе, като им представи
възможност за участие в подобни дейности в училища в цялата
страна. Участниците – студенти също така бяха запознати с работата
на Центровете за развитие на общността и множество разрешени
случаи на върнати в училище, ранни бракове, дарения за бедстващите
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ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И РАБОТА С
МЕДИИ СЕ ПРОВЕДЕ СЪС СТУДЕНТИ ОТ
РОМСКИ ПРОИЗХОД
хора в с. Бисер. По този начин всеки един от студентите, ако има
желание може да се свърже с общностните модератори по места и да
помага като се включва в дейностите.
Темата за „Ромското движение в България и младежкото участие”
беше представена от Йосиф Нунев, експерт в МОМН. На сесията г-н
Нунев първо запозна студентите с миналото си, говори за традициите
в рода му, за кариерата си, за успехите си, за семейството си. Той
раздели всички присъстващи на групички по райони на живеене и ги
накара да напишат всички преуспели роми в България, за които знаят.
Оказа се, че в България има много преуспели роми от миналото. Г-н
Нунев разказа и за книгата, която е написал за тях - „Първопроходците
в ромска общност”.
„Работа с медиите и застъпничество” беше централна за обучението
тема. Тя беше атрактивно представена от журналистът Добрина
Чешмеджиева от БНТ. Тя даде няколко съвета на студентите, които да
ползват при покана за интервю, от какво да се интересуват преди да
приемат поканата, как да реагират при неудобни въпроси и как да
излизат от ситуация, при която са притиснати „в ъгъла”.
Интервюираните винаги трябва да питат дали ще има и други
участници в дискусията, колко ще продължи интервюто, да определят
облеклото си спрямо интериора на студиото. Тя разказа и няколко
случки от своята кариера, които да покажат характерни ситуации в
журналистическата професия. След това г-жа Чешмеджиева
провокира дискусия със студентите „Искам да работя в България” или
„Искам да работя в чужбина”. Студентите се разделиха на две групи и
всеки един защитаваше своята теза. Целта на това упражнение беше
младежите да свикнат да защитават тезите си в дебат и да могат да ги
аргументират.

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА „ДА
ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!”
От гр. Павликени стартира информационния тур на БТВ, който е в
рамките на "Да изчистим България за един ден!”. Инициативата е
част от международната кампания “ Let’s do it” – „Да го направим”.
Образователната фаза на кампанията в Павликени се осъществява по
инициатива на Център за развитие на общността, който е част от
мрежата Центрове за развитие на общността в страната, създадени от
Център „АМАЛИПЕ”, гр. Велико Търново, по проект „Насърчаване
на теренната работа в маргинализирани и традиционни групи на
ромската общност”. Така в ранният следобед на 5 март 2012 година в
конферентната зала на Народно читалище „Братство” в гр. Павликени
бе даден официално старта на кампанията. Специални гости на
събитието бяха: председателя на ЦМЕДТ „Амалипе” - г-н Деян
Колев, областния управител на Велико Търново- проф. Пенчо
Пенчев; кмета на Община Павликени – г-н Емануил Манолов. На
срещата присъстваха и звездите от телевизионния формат „Гласът на
България” Игор, Роксана и DJ Мартен както и представители на
местната общност и младежи от с. Батак и Върбовка. Център
„Амалипе” организира това събитие в партньорство с Община
Павликени и БТВ, с цел да се популяризират сред местната общност
основните послания на кампанията - да живеем отговорно и да се
грижим за местата , на които живеем , за да може колкото се може
повече хора да се включат в нея на обявеният за това ден – 12 май. В
приятелски разговори и смях познатите от екрана Роксана, Игор и
Мартен поканиха жителите на Павликени да се включат в

СРЕЩА С ДИРЕКТОРИ НА БЮРА ПО ТРУДА ПО
СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА ЗА РОМСКИТЕ ТРУДОВИ
МЕДИАТОРИ
Работна среща с директорите на бюрата по труда в Горна Оряховица,
Левски и Бяла и с ромските медиатори назначени в тях се проведе на
12 март в старата столица. Срещата се организира от Център Амалипе
и отбеляза началото на поредица от срещи, които предстоят да се
случат съвместно между посочените бюра по труда и Амалипе по
пилотния проект „Повишаване ефективността на ромските трудовите
медиатори”, финансиран от Инициативата за реформа в местното
самоуправление и услуги на Институт Отворено общество –
Будапеща. Доколко е ефективна дейността на настоящите ромски
трудови медиатори, трябва ли да се промени тяхната длъжностна
характеристика и какво е тяхното взаимодействие с ромската
общност: това са само част от въпросите, на които участниците в
срещата, провела се в сградата на Младежки дом – Велико Търново се
опитаха да дадат отговор. Проект „Повишаване ефективността на
ромските трудовите медиатори” е шестмесечен проект, като
очакваните резултати по него са да бъдат организирани срещи между
работодатели и общността, да се създаде ясна картина за работния
потенциал сред ромска общност и във всяка от посочените общини
ромският трудов медиатор да играе основна роля в намирането на
клиенти за своята институция чрез тяхното интервюиране на място, в
техния дом. Други очаквани резултати по проекта са да се създаде
Общински план за дейността на ромските трудови медиатори с
активното участие и инициатива на съответните общини, като за
целта предстоят срещи на местно ниво в общините Стражица, Левски
и Бяла, обл. Русе. „Искрено се надяваме чрез този пилотен проект да
покажем всъщност доколко е ефективна работата на ромския трудов
медиатор, като в същото време максимално се доближим до
общността ”, споделя Атанас Стоянов от Център Амалипе –
координатор на проекта.

националното почистване. След което последва приятна изненада за
учениците , както и за възрастните в Павликени. Жителите на
Павликени бяха поканени в специалния образователен 3D бус на
"Екопак", в който по много забавен и интерактивен начин беше
представено разделното събиране. След Павликени през март
нформационният тур ще премине и през останалите общини, в които
Център „Амалипе” е създал Центрове за развитие на общността, а
това са Етрополе, Бяла Слатина, Нови Пазар, Камено и Пещера.
Амбицията на Центровете за развитие на общността е всички заедно
да направим нашите населени места по-чисти, по – зелени и приятни
за живеене. Да ангажираме жителите на нашите общини да поемат
отговорност за мястото, в което живеят.Да се научим, че чистотата
около нас е и наша лична отговорност и от нашето отговорно
отношение зависи и как ще изглежда светът около нас. Център за
развитие на общността в Павликени се включва в кампанията “Да
изчистим България за един ден!”. На 5 март 2012 година от 15 часа в
малката конферентната зала на Народно читалище „Братство” в
Павликени ще се организира информационна среща с местната
общност. Целта на срещата е да представим кампанията "Да изчистим
България за един ден!", да обсъдим заедно участието ни в нея, да
потърсим подходящи форми, с които да ангажираме нашите
семейства, нашите приятели и нас самите да живеем отговорно и да се
грижим за местата, на които живеем. Специални гости на събитието
ще бъдат звездите от телевизионния формат „Гласът на България”
Игор, Мартен и Роксана. Очаква се на тази среща да станат ясни и
зоните на територията на община Павликени, които да се почистят в
обявения за кампанията ден – 12 май. Специална изненада за всички
ученици, а и възрастни ще бъде образователния 3D екоавтобус на
Екопак. В него всеки ще може по интерактивен начин да повиши
своето екологично образование и да научи всичко за различните
видове отпадъци. Център за развитие на общността в Павликени се
включва в кампанията като част от мрежата Центрове за развитие на
Продължава на стр.5
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ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНИЦИАТИВАТА „ДА
ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН!”
общността в страната, създадени от Център за междуетнически
диалог и толерантност Амалипе по проект „Насърчаване на теренната
работа сред традиционни и маргинализирани ромски общности”.
Проектът се финансира по Програма Дафне на Европейската комисия
и се реализира в България, Гърция и Румъния. Освен в Павликени,
през март кампанията ще бъде проведена в останалите пет общини, в
които има центрове за развитие на общността: Етрополе, Бяла
Слатина, Нови пазар, Камено и Пещера. Амбицията на „Да
изчистим” е всички заедно да направим света по-чист, по-уютен и позелен. От 4 години насам опитът „чистене на една държава за един
ден” се предава от страна в страна. През 2012-та година акцията е
глобална, като международното наименование на инициативата е
„Let's do it” - „Да го направим”. Кампанията по почистване в
България ще се проведе на 12 май. Освен в България на 12 май
национална акция по
почистване ще се
проведе и в Румъния и
Молдова.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
В МАКЕДОНИЯ
,,Участие на ромски младежи в процеса на изграждане на
младежки политики” - Македония- гр.Струга 25-31 март
“Ромски Mладежки Център”
Куманово, Македония, проведе
петдневно обучение на тема ,,
Участие на ромски младежи в
процеса на изграждане на
младежки политики”.
Целта на обучението бе – Да
мотивира ромските младежи за
ком п е т е н т н о и от го во р н о
участие на международно,
национално и местно равнище, в разработването на политики
насочени към ромските младежи, асоциативни стратегии и
планове, насърчаване на отговорно поведение от страна на
ромските младежи/ лидери в своя общност и държава. В
обучението участваха 25 младежи, роми и не-роми, от различни
страни, Албания, Румъния, Македония, Турция, Испания, Сърбия
и др. Участниците имаха възможността да споделят добри и
лоши практики от своята страна, свързани с участието на младежи
във всяко едно равнище от живота, своя опит в работата с ромски
младежи и съвместно сътрудничество.
Представители за
България бяха Стефка Благоева и Таня Ванова,
работещи в
Център за междуетнически диалог и толерантност ,,Амалипе”. Те
споделиха добрите практики от работата с ромски младежи по
различни проекти, свързани с образованието, с насърчаването на
тяхното участие в активен социален живот, значимостта на това да
си компентентен когато става въпрос за твоя живот,
застъпничество и медии. По доста интересен начин участниците
се сдобиха с умения за това как да ангажираме ромските младежи
в процес на размисъл, какво е добре и какво би могло да бъде
подобрено в тяхното бъдеще, как да мотивираме ромските
младежи в активна
доброволческа дейност, как
ромските младежи да
идентифицират проблемите на
тяхната общност и не само, да
проучват проблемите, и
да
развият свое собствено мнение
за създаване на предложения
относно план за действие. Гост лектор на обучението бе

Виолет а Найденова
представител на ,,Отворено
общество” Будапеща, която
сподели за нейната практика в
работата с ромски младежи и
представи програмата за Ромски
инициативи с цел предоставяне
на права на младите роми,
подобряване на знанията им за
човешките права, така че те да
могат да помогнат за промяната в техните общности. Работата по
групи, дебатите по темата и лекциите, определено помогнаха на
участниците за доразвиване на идеите и създаване на по-високо
чувство на сигурност и допълнителни умения за работа с
ромските младежи и общността, както и овладяване на различни
методи за стимулиране на младежи и свои връстници в активно
участие в общностния живот и разработването на политики и
стратегии относно подобряване живота на ромските младежи.

ЕСЕ ОТ ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА
"МОЯТА МЕЧТА ЗА РОМИТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ, ДНЕС"
„Под репеите в градината на стар чифлик
се излюпили патенца. Всички били малки,
жълтички и пухкави, освен последното...
Другите обитатели на птичия двор
постоянно му се подигравали защото било
различно от останалите патенца. Нещо
повече- кокошките, гъските, пуйките, дори
собствените му братя и сестри го кълвели,
скубели, блъскали. Накрая патенцето не
издържало и прехвръкнало стобора...
....В този момент до брега дотичали две
деца.
-Вижте, дошъл е нов лебед!- завикали те.Той е най- красивият от всички!”
Всички сме чували за приказката
„Грозното патенце”, което било различно. И заради това, че не е като
другите, било отхвърлено. В нашия „приветлив” свят също няма
място за различни. Ако не се вписваш в масата ти лепват етикет
„аутсайдер”, „откачалка”, „зубрач” и т.н. Да се чувстваш сам,
живеейки в своя различен свят е трудно -трудно е да си различен.
Всеки гледа на теб, като на странен тип, който не е като „клонингите”
по улиците, и не те приемат в техния свят. Едни ги е страх, че си нещо
повече от тях, други те виждат като нещо, по- недостойно и ненужно.
Трудно е да си различен, защото не намираш лесно своята сродна
душа. Трудно откриваш някого, който да прилича на теб, някой който
ще те разбере. Тъжно е да бъдеш различен сред еднаквите, защото не
си близък с никого и всеки опит за сближаване може да остави тежки
поражения в душата ти. Защото е трудно да приемеш, че другите не те
разбират, не те оценяват. Тъй като не мога да разглеждам „различните”
само от хубавата страна, ще засегна пак старата и хиляди пъти
предъвквана тема за нашите събратя ромите - те са различни, нали?
Ще кажеш: „Е, добре де, нали досега ми говори, че различните били
уникални!”. Да, циганите са уникални. Определено смятам, че
именно образованието на ромите, е пътят по който те могат освен
знания и нови социални умения да овладяват ценности и нагласи,
които ще им дават възможност успешно и активно да се адаптират към
променящият се свят. “Спомням си, когато тръгнах на училище, бях
много щастлива, защото се запознах с много деца. В училището се
чувствах свободна, защото се отървах с една дума от къщните
задължения. В училището се чувствах просто дете, играех си,
научавах все нови и непознати за мен неща, свързани с живота ми.
Искрено се надявам,че и другите ще мислят като мен и ще завършат
образованието си.”Мария Христова – 7 клас
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МАРТЕНСКИ ДНИ В СОУ „СВ.ПАИСИЙ
ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР.ВЪРБИЦА
За десета поредна година СОУ”Св.
Паисий Хилендарски” гр.Върбица
организира „Мартенски дни на
наследството” 2012.
Заключителнат а част бе
отбелязана с впечатляващ концерт
– спектакъл „Между два свята”.
Гост-изпълнители бяха учениците
от ОУ – гр.Нови пазар, ОУ –
с.Дибич и СОУ– гр.Смядово.
Училищата са партньори по Проект „Намаляване на отпадането на
ромските ученици от училище” на Център „Амалипе”. Микс от
невероятно танцово, вокално, музикално, визуално и сценично
майсторство се разкри пред публиката в НЧ „Пробуда – 1871” гр.
Върбица. Всичко се преплиташе в омагьосващата визия на светлината,
красивите изпълнители, перфектната сценична постановка, както и
чудесната публика. Път ли ме викне и тръгна сред хора далечни, мир ли
подиря за своето тъжно сърце, пак ще се върна, прегърнат от твоите
вечери, тук да остана във твоите нежни ръце. Създаде се невероятна
атмосфера. Залата ставаше все по-пълна, изпълнителите завладяха
всички сетива и цялото съзнание на публиката в продължение на час и
половина. Поздравяваме ви!

УЧИЛИЩЕ

МОДНО РЕВЮ В ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”,
С.БЕЛОМОРЦИ
Модно ревю по проект „Намаляване отпадането на ромските
ученици от училище” се проведе в Основно училище „Георги
Бенковски” с.Беломорци. Дейността е част от проекта, по който
работят четири училища: ОУ „Г.Бенковски” с.Беломорци, ОУ
„Г.Раковски” с.Голямо ново, Второ НУ „В.Левски „ гр.Омуртаг и ОУ „
Хр.Ботев” с.Камбурово. Първите три училища работят по проекта от
април 2010 година , а ОУ с.Камбурово е новото пилотно училище. На
тържеството присъства г-жа Нели Николова, координатор за
Североизточна България към ЦМЕДТ „Амалипе” гр.В.Търново.
Гости на училището ни бяха нашите партньори по проекта: Второ НУ
„В.Левски” гр.Омуртаг и ОУ „Хр.Ботев” с.Камбурово. Присъстваха
много родители и жители на с.Беломорци.
Модното ревю протече в три кръга:
І кръг за официален костюм;
ІІ кръг за сценичен костюм;
ІІІ кръг за етно костюм.

РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ НА ДИРЕКТОРИ, УЧАСТВАЩИ ВЪВ
ВТОРАТА ГОДИНА НА ПРОЕКТ „НАМАЛЯВАНЕ НА
ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ”
През месец март 2012г. в градовете Стралджа, София, Враца и Варна
се Център «Амалипе» проведе втори за тази учебна година работни
срещи с директори на училища, включени в програмата „Намаляване
отпадането на ромски ученици от училище“, инициирана от ЦМЕДТ
Амалипе с подкрепа на Фондация «Америка за България». Срещите
бяха проведени по следните региони - северозападна, североизточна,
югозападна и югоизточна България. Присъстваха над 90 директори на
училища, учители и представители на Център Амалипе – Таня Ванова
и Светла Бояджиева, както и регионалните координатори за
съответните региони - Нели Николова за Североизточна България,
Павлина Колева за Югоизточна България, Йонка Данова за
Северозападна България и Цвета Антонова за Югозападна България.
Целта на срещите бе да се направи оценка и анализ на постигнатото до
момента, да се разгледат конкретни случаи на застрашени от отпадане
или отпаднали ученици през първия учебен срок и стратегии за
справяне с тези проблеми, както и напредъка по ключови елементи,
включени в Програмите за превенция на отпадането в проектните
училища: Ученически парламент, Училищно настоятелство, Ученици
ментори, Родителски клуб, занятия по СИП „Фолклор на етносите –
Ромски фолклор“, оценка на взаимодействието базови – пилотни
училища, както и обмен на добри практики и идеи. Представени бяха
презентации за постигнатото до момента по проекта, в които се
разглеждаха както силните страни, така и проблемите по проекта.
Разгледаха се конкретните резултати за брой отпаднали, неизвинени
отсъствия и какво е довело до това. Като положителни подпомагаща
част от решаване на проблемите се отбеляза въвеждането на
задължителните елементи: Ученически парламент, Училищно
настоятелство, Ученици ментори, Родителски клуб, занятия по СИП
„Фолклор на етносите – Ромски фолклор“, изготвяне на профили на
застрашени ученици, родителските лектории. Висока оценка получи и
взаимодействието базови – пилотни училища, както и това което носи
то, обмен на добри практики и идеи. Особено важно се очерта
привличането и мотивирането на родителите като партньори на
учителите. Във всяка една от регионалните срещи се представиха
презентации с добри практики от самите директори. Те споделиха
своето мислене за програмата, какво се е променило у тяхното училище
и какво желаят да подобрят в работата си по конкретните проблеми.
Краят не тези срещи винаги се превръща в една емоционална раздяла.
Доволни от свършената работа и с пожелание за по-скорошни бъдещи
среща всеки от участниците се отправи по своя път, с топли чувства и
надежда за още по-добри резултати.

Между отделните кръгове присъстващите бяха поздравени с танци от
учениците от гр.Омуртаг. Всяко едно от училищата се представи с
участници и в трите кръга. Представените костюми бяха много
красиви, някои от тях сътворени с въображение и вкус. Представиха
се етно костюми от трите присъстващи етноси в училищата:
български, турски, ромски. Най-добре представилите
се ученици бяха наградени. Наградите връчи лично
г-жа Николова, която бе и председател на журито.
РОМСКО ЗДРАВЕ
АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РОМСКАТА
ОБЩНОСТ В Р. БЪЛГАРИЯ - март, 2012 година
М О Т И В И З А О С Т А В К А Т А Н А М И Н И С Т Ъ РА Н А
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ Министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов подаде
оставка на 13 март 2012 г. Тя беше приета на 15 март 2012 г. В мотивите за
оставката си д-р Стефан Константинов казва, че липсата на подкрепа за
работата му като Министър от страна на управляващата партия и
възпрепятстване осъществяването на реформите, които биха довели до
подобряване на здравеопазването са част от доводите за оставката му. В
оставката си до Министър-председателя, Константинов пише още:
„единствената цел в работата ми като Министър на здравеопазването беше
да работя в името на държавата и интереса на нейните граждани. Но това е
невъзможно да се състои без ясна политическа подкрепа”.
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ЗА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - Министър Атанасова:
Поемам ангажимента да търся консенсуса за важните теми в сектор
„Здравеопазване” Със 120 гласа „за”, 46 гласа „против” и нито един
„въздържал се” народните представители избраха Десислава Атанасова за
министър на здравеопазването. До избирането й тя заемаше поста
председател на Комисията по здравеопазване в 41-то Народно събрание.
По време на дискусията в парламента за промените в правителството г-жа
Десислава Атанасова подчерта необходимостта да се търси консенсус по
важните теми в сектор здравеопазване – консенсус в парламента, пред
съсловните организации и пациентите”. От парламентарната трибуна
новият министър заяви, че очаква парламентарна подкрепа за добрите
решения в посока на контрола върху качеството на предоставяната
медицинска услуга, контрола върху разхода на публичните средства,
провеждането на прозрачна лекарствена политика, демонополизация на
НЗОК. Планират се мерки и за подобряване на спешната помощ. В
Продължава на стр.7
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РОМСКО ЗДРАВЕ

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ИЗБРА ДЕСИСЛАВА
АТАНАСОВА ЗА МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
- дългосрочен план министър Атанасова ще предложи конкретни мерки
срещу изтичането на финансови средства от здравните вноски на
гражданите, ускорено въвеждане на електронната здравна карта,
повишаване ролята на превенцията и здравната профилактика.
К О М И С И Я Т А П О Ц Е Н И И Р Е И М Б У Р С И РА Н Е Н А
ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ДА СТАНЕ ДЪРЖАВНА
КОМИСИЯ - Комисията по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти да стане държавна комисия с постоянна специализирана
администрация. Това е едно от предложенията, които министърът на
здравеопазването Десислава Атанасова представи на брифинг след
проведената работна среща с представители на фармаиндустрията. Целта
на срещата беше да бъдат обсъдени законодателни предложения за
промени в подзаконовите нормативни актове в областта на лекарствената
политика. В разговорите участваха представители на Българската
генерична фармацевтична асоциация, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители и НЗОК. Със
създаването на държавна комисия с постоянен състав и администрация ще
се постигне по-голяма гъвкавост и оперативност при регистрирането на
цени на лекарствените продукти, както и нивата на тяхното
реимбурсиране, каза министър Атанасова. На срещата са направени
предложения за нормативни промени, които да дадат възможност на
Здравната каса да договаря отстъпки за всички лекарствени продукти.
Министър Атанасова заяви, че наредбите, които ще позволят на Здравната
каса да договаря отстъпки в цените на лекарствата ще бъдат променени в
законоустановения срок. Министър Атанасова информира, че въпросът за
намаляване надценките на търговците на лекарствени продукти ще бъде
обсъден на отделна среща с техни представители. Обсъдено е било и
предложението цените на генеричните лекарства да бъдат определен
процент от цената на оригиналните продукти. Министър Атанасова
съобщи, че представителите на фармаиндустрията са настоявали за
прозрачност на разходите, които заплаща НЗОК, както и за ясна методика
за договарянето на всички отстъпки. На срещата е бил обсъден и въпросът
за процентното разпределение на отстъпката между НЗОК и пациентите.
Д-Р МИНЧО ВИЧЕВ Е НАЗНАЧЕН ЗА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - От 28.03.2012 г. д-р Минчо Вичев е
назначен за заместник-министър на здравеопазването. Д-р Минчо Вичев
завършва „Медицина” през 1974 г. През 1983 г. получава специалност
„Акушерство и гинекология”, а през 2005 г. - магистърска степен по
„Здравен мениджмънт”. Професионалният му път започва като участъков
лекар, след което работи последователно като началник на АГ отделение и
зам.-главен лекар в ОРБ-Русе. Работил е в Либия през периода 1991-1995 г.
От 1998 г. до заемането на поста заместник-министър д-р Вичев беше
изпълнителен директор на „МБАЛ-Русе АД”. Владее английски, арабски и
руски език. Семеен, с три деца. С попълването на ръководния екип на МЗ, в
най-скоро време предстои да бъдат определени ресорите на всеки от
заместник-министрите.
ЗАПОЧВА ПРОЛЕТНАТА СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ - На 28 март започна пролетната
студентска кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Тя се
организира от Националния център по трансфузионна хематология и МЗ, с
подкрепата на БЧК. Тя стартира на 29 март с акция в СУ „Кл. Охридски” и
ще продължи до 22 май. По време на кампанията ще се проведат над 45
акции за кръводаряване в 20 висши учебни заведения. През 2011г. 1743
студенти подкрепиха кръводарителските кампании. За сравнение през
2009 г. техният брой е бил 1228. До 29 март продължава и кампанията
„Хайде с нас и твоята кръв е важна!”за насърчаване на доброволното и
безвъзмездно кръводаряване сред навършилите 18 години ученици в
столицата. Продължава и подготовката за традиционната кампания
„Запалете свещичка, подарете живот!”, която тази година ще стартира на 8
април – Цветница. На празника подвижни екипи на Националния център
по трансфузионна хематология и на ВМА ще бъдат на разположение на
кръводарителите от 9.00 до 14.00 часа във временните пунктове за
кръводаряване. Основната цел на тези кампании е да се популяризира
значимостта на безвъзмездното и доброволно кръводаряване, което е от
изключителна важност за осигуряване на достатъчни количества кръвни
продукти. Тези продукти са особено необходими при лечението на остри
кръвозагуби, тежки изгаряния, планови и спешни операции,
злокачествени заболявания, трансплантации, както и при хемофилии и
хемолитични анемии. Потребността от кръв при всеки един случай е

специфична и варира между 1 до 10 литра. Данните на НЦТХ показват, че
нуждата от кръвни продукти у нас се увеличава с всяка измината година с
около 10%. Подобна е тенденцията и в световен мащаб. Затова
кръводаряването е изключително важен и хуманен акт. Без него не би било
възможно спасяването на човешки живот. През 2011 г. 163 816 души са
дарили кръв, докато през 2000 г. те са били 148 449. Благодарение на това са
дарени 83 700 л. кръв, които са преляти на нуждаещите се ранени и болни.
Актуална информация за работата на подвижните екипи на НЦТХ можете
да получите на сайта на Националния център по трансфузионна
хематология - www.ncth.bg.
МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ПРЕДЛАГА НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ОТПАДНЕ ФИНАНСОВИЯТ ЛИМИТ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА 22.3.2012 г. - Министерство на здравеопазването
предлага на Министерския съвет да отпадне лимитът от 180 000лв. за
лечението на деца. Това ще стане с подписания от министър Десислава
Атанасова проект на Постановление за изменение на Постановление №
280 от 2004 г. за създаване на Център „Фонд за лечение на деца”. Проектът
от 22 март е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата
на МЗ и е изпратен за междуведомствено съгласуване. Успоредно с
отпадането на финансовия лимит в проекта се предлага Министерският
съвет да осигури допълнителни средства в годишния бюджет на Център
„Фонд за лечение на деца”. По този начин ще се осигурят в пълен размер
необходимите средства за лечението на децата, чието здравословно
състояние налага да се разходват суми над 180 000 лв. С промените се
гарантира неотменимото право на достъп до здравеопазване за малките
пациенти с най-тежки живото застрашаващи заболявания, което е
залегнало в Конституцията на Република България.
ОЩЕ 34 МАЛЧУГАНИ ПОЛУЧИХА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА - 34 молби за лечение одобри на редовното си
заседание Общественият съвет към "Фонд за лечение на деца". 6 от децата
ще се лекуват в чужбина, а 9 малчугани ще заминат за продължаване на
лечението и контролни прегледи в чужбина. Две деца ще бъдат
трансплантирани в чужбина - на едното дете ще бъде извършена
чернодробна трансплантация в Хамбург, Германия, а на второто дете
предстои костно-мозъчна трансплантация в Рим. Фондът одобри и 13 деца,
които ще бъдат подпомогнати за лечението им в България. Други 4 деца ще
бъдат подпомогнати за доплащане на лечението. Общият размер на
утвърдените средства за 34-те деца е близо 1 милион и 50 хиляди лв. От
началото на годината Фондът е одобрил за лечение 118 малчугани като
отпуснатите средства са близо 2,3 милиона лева.
НАД 80 МЛН. ЛВ. Е ПОЛУЧИЛА ДЪРЖАВАТА ОТ ГЛОБАЛНИЯ
ФОНД ЗА БОРБА СЪС СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ - Във
връзка с твърдения в медии, че през 2010 и 2011 г. служители от МЗ са
получавали възнаграждение по програми, финансирани от Глобалния
фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, и че има нарушения по
програмите МЗ уточнява: През 2010 и 2011 г. от безвъзмездната помощ на
Глобалния фонд по трите програми в МЗ са постъпили общо 35 398 205
лева, а усвоените средства по тях са в размер на 29 969 056 лева. По трите
програми за борба със заболяванията са сключени 233 договора за
финансиране и изпълнение на дейности с подполучатели на територията
на цялата страна, в т.ч. 122 договора с НПО и 111 договора с лечебни и
здравни заведения. Средствата, които са дадени за възнаграждения на
служителите в МЗ през тези две години, са 1.68% от безвъзмездната
помощ. Сред тези служители няма шофьори на щат в МЗ, нито шофьори и
секретарки на министъра.Твърдението е нелепо, защото транспорта му се
осигурява от Националната служба за охрана, откъдето съответните лица
получават възнаграждението си. Няма конфликт и служителите на МЗ да
получават възнаграждение за дейности по програмите, тъй като те трябва
да ги изпълняват, а не да контролират реализацията им. Контролът върху
изпълнението на дейностите по програмите се извършва от Секретариата
на Глобалния фонд, от международна одиторска фирма, избрана съгласно
изискванията на Фонда и от регионалния представител на Фонда KPMG
/също международна одиторска фирма/. Всички тези органи нямат нищо
общо с МЗ. Общо от 2004 г., когато са започнали програмите, досега в
държавата са постъпили 82 млн. лева. Това са най-мащабните здравносоциални програми, изпълнявани в страната, благодарение на
финансовата подкрепа на Глобалния фонд, по които не е изхарчен нито
един лев без предварителното одобрение на донора. Досега не са
установени нарушения по разходването на средствата. Благодарение на
програмата за борба със СПИН в България разпространението на
заболяването е сред най-ниските в света, а пациентите получават
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НАД 80 МЛН. ЛВ. Е ПОЛУЧИЛА ДЪРЖАВАТА ОТ
ГЛ О Б А Л Н И Я Ф О Н Д З А Б О Р Б А С Ъ С С П И Н ,
ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ-адекватна терапия. Общият брой на
официално регистрираните серопозитивни лица в страната в края на
миналата година е 1486, като новооткрити от тях са близо 180. Ефектът от
изпълнението на програмите за борба с туберкулозата е реално намаляване
на коефициента на заболеваемост от туберкулоза с 10 пункта – от
40/100,000 през 2005 г. до 30/100,000 през 2010 г. и увеличаване на
успешния изход от лечението на пациентите до 85%. Регистрирани са
положителни тенденции в разпространението на заболяването, като
намаляване на годишния брой регистрирани случаи с туберкулоза – средно
с 8.5%; значително увеличаване на обхванатите с консултиране и
изследване за ХИВ пациенти с туберкулоза – от 6% през 2007 г. до 67% през
2010 г.
М З Щ Е Н А М А Л И Ц Е Н И Т Е Н А Л Е К А Р С Т ВАТА СЪ С
ЗАКОНОДАТЕЛНИ МЕРКИ - Пакет от законодателни промени, които
ще понижат цените на лекарствата, плащани от НЗОК и болниците
предложи министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов на
Парламентарната комисия по здравеопазване днес. Мерките са насочени в
две посоки - да върнат цените на лекарствата, които бяха прехвърлени от
МЗ към НЗОК през миналата година на нивата от 2010 и да дадат
възможност за понижаване на стойностите и на останалите медикаменти с
рецепта. Финансовият ефект от мерките се равнява на няколко десетки
милиона, които ще се спестят от здравната каса и болниците за година. Те
обаче ще станат факт след решение на Парламента. А. Най-важните
промени, които МЗ предлага трябва да бъдат направени в Закона за
здравното осигуряване: 1. Вписване в преходните и заключителни
разпоредби, че цените, на които НЗОК ще покрива медикаментите,
прехвърлени от МЗ няма да надвишават цените им от 2010 г. Тази промяна
ще даде възможност да се върнат ниските стойности на лекарствата за
хормонална терапия,за редките болести и имуносупресорите, които бяха
прехвърлени от 1 март 2010 г. към здравната каса и чиито цени се вдигнаха
до 3-4 пъти. Също така ще предотврати възможността да се покачат цените
на останалите лекарства за онкологични заболявания, които от тази година
плаща НЗОК вместо МЗ и които се осигуряват чрез търгове в болниците.
Очакваният финансов ефект е в рамките на 10-15 млн. лв. или средно над
50% отстъпка за всеки от тези медикаменти. 2. Даване на възможност на
НЗОК да договаря отстъпки от пределната стойност на лекарствата в
позитивния списък не само за 100% платените медикаменти, които нямат
аналог, а за всички. Изключително важно е да се създаде и механизъм,
който да стимулира компаниите да предлагат такива. Тези две мерки ще
позволят да се понижат цените не само на медикаментите, чиито цени през
миналата година бяха вдигнати, а и на останалите лекарства, които плаща
НЗОК. От това се очаква положителен финансов ефект не само за НЗОК,
но и за пациентите. Б. Втората група промени, които МЗ предлага трябва
да бъдат направени в Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина: 1. Скъсяване на едногодишния срок, в който компаниите са
длъжни да посочат намалението на цените на лекарствата си от
позитивния списък, ако има такова в други страни. Въвеждане и на
имуществени санкция, ако не спазят това свое задължение. По този начин
ще се стимулират производителите да оповестяват понижаването на
цените на медикаментите си. 2. Увеличаване на държавите, с които се
сравняват цените на лекарствата от позитивния списък у нас. В момента в
България за всяко лекарство от позитивния списък се регистрира найниската цена от всички, които се плащат с държавни средства в 13
европейски страни. Идеята е към тях да се прибавят още три, които са
извън ЕС – Македония, Сърбия и Турция. По този начин ще се даде
възможност за по-добър контрол върху цените на компаниите, които не
изнасят лекарства в ЕС. В. Използване на възможностите на настоящето
законодателство: 1. МЗ и НЗОК могат да правят предложение за
сравняване на цените на определени групи лекарства с други (до 4 – то
ниво на АТС класификацията). По този начин ще се понижат стойностите
на медикаментите, тъй като се разширява броя на сравняваните продукти.
2. Договаряне на отстъпки от НЗОК по сега съществуващия механизъм. За
да ускори този процес, министърът на здравеопазването вече проведе
редица срещи с компании, които заявиха желанието си да дадат отстъпки.
Цялостният успех на
договарянето обаче зависи от
волята на НЗОК.

ПИСМО НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР НА САЩ
ХИЛАРИ КЛИНТЪН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТЪР
АМАЛИПЕ ДЕЯН КОЛЕВ
С писмо до Деян Колев, председател на Център „Амалипе” Държавният
секретар на САЩ г-жа Хилари Клинтън изразява удовлетворение от
срещата си с ромските активисти, провела се по време на визитата и в
България на 5 февруари, както и признание за усилията, които ромските
организации полагат. „Уважаеми г-н Колев, за мен беше голямо
удоволствие да се срещна с Вас и Вашите колеги от ромската общност
по време на посещението ми в България. Откровената ни дискусия беше
много ценна и допринесе много за по-доброто ми разбиране на ромската
общност и на значителните усилия, които Вие и колегите Ви полагате, за
да подпомогнете индивидуалния и колективен напредък на ромите – се
казва в писмото – Благодаря също за знамето, снимката и книгите от
център Амалипе. Вашите мили подаръци ще ми напомнят за
посещението ми в България.” Държавният секретар на САЩ г-жа
Хилари Клинтън се срещна с представители на Клуба на ромите –
стажанти в Народното събрание, Институт „Отворено общество” и
Център „Амалипе” по време на 5-часовата си визита в България на 5
февруари. Тя разговаря с ромските активисти за напредъка и
предизвикателствата пред процеса на ромската интеграция и оповести
присъединяването на САЩ към инициативата Десетилетие на ромското
включване. След срещата Деян Колев подари на високия гост ромско
знаме, снимка на деца от СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”
и книги за ромите в България, издадени от Център Амалипе.
Писмото може да прочетете на следния линк:
http://www.amalipe.com/files/letter_USASS.jpg
ОБЩИНА ЛОЗАНА И ПОСОЛСТВОТО НА ШВЕЙЦАРИЯ
ДАРЯВАТ КОМПЮТРИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Сто и два компютъра бяха раздадени от Център Амалипе на училища
включени в проект „Намаляване отпадането на ромски деца от
училище”, Центрове за развитие на общността, създадени по проект
„Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани
групи на ромската общност”, местни групи и ромски неправителствени
организации в подкрепа на тяхната дейност за повишаване на
образователното ниво на ромските младежи и овластяване на ромската
общност. Компютрите са част от дарение на компютри втора употреба,
чрез което Община Лозана и Посолството на Швейцария подкрепят
развитието на неправителствени организации в рамките на проект
„Рестарт“. Освен Център Амалипе, подкрепа получиха и Национална
мрежа за децата, както и Регионален съюз на болниците „Стара
планина“. Център Амалипе вече използва дарението, за да подкрепи
дейности на партниращи училища и организации, както и на
Центровете за развитие на общността, насочени към модернизацията и
овластяването на местните ромски общности в селските райони.Чрез
дарението Център Амалипе стимулира работата на Ученическите
парламенти (за повишаване мотивацията на децата и създаване на
благоприятна училищна среда) и Родителските клубове в 37 училища,
работещи по програма „Намаляване на отпадането на ромските деца от
училище“ ( с цел повишаване родителската ангажираност и активно
включване в училищният живот). Подпомогната бе и дейността на
Центровете за развитие на общността в Камено, Пещера, Етрополе,
Бяла Слатина, Павликени и Нови
пазар и на местни групи за развитие
на общността, които са насочени
към превенция на отпадането от
училище, превенция на ранните
бракове, повишаване на самоорганизацията и модернизацията на
местните ромски общности.

