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ФОКУС
Катуница и след това: толерантно ли е българското общество?

ØК а т у н и ц а и с л е д т о в а :
Месец септември се оказа много горещ. Не толкова
толерантно ли е българското
като температури на времето, колкото като градус на
общество?
ØРома прайд - „имам една мечта: страстите. За съжаление тези страсти не бяха свързани с
естествената радост от началото на учебната година: много
да учим и живеем заедно”
ØКакво се случи в България: бързо 15 септември – този толкова светъл празник – бе
затъмнен от страстта на етническата омраза. Село Катуница
факти, реакции, ромски прайд
ØДекларация във връзка с проявите стана печално известно – не само с това, че младеж бе убит,
на насилие и използване на език на навярно по поръчка на самозабравил се местен велможа,
омразат а спрямо различните самоназоваващ се „цар” и покровителстван от партии и
етнически общности
правителства. Един криминален инцидент бързо прерасна в
етнически конфликт, който като буреносен облак надвисна
[Наблюдател:
над България. През последната седмица на горещия
септември ромските махали в цялата страна заживяха в
ØПърва среща на работната група
за изготвяне на националната страх: някои бяха нападнати от ултра-националисти,
скинхедс или просто хулигани, а в останалите махали
ромска стратегия
ØСоциални помощи за първолаци тръгнаха слухове за предстоящи нападения и редовият ром
ØО т п у с ка н е то н а м е с еч н а заживя с брадва и лопата в стаята си – приготвени за отбрана,
социална помощ за семейства и в европейска България. Ромски младежи, които се прибираха
деца се обвързва с провеждането от училище бяха пребити от патриоти, борещи се с
на задължителните имунизации и „циганската престъпност” – престъплението на младежите
бе, че са мургави и че са решили да учат в етнически смесено
профилактични прегледи
училище, вместо в „циганското”. Хиляди ромски деца спряха
[Училище:
да ходят на училище, а родителите им гледаха разтревожено
по телевизията как други деца (средношколци) издигат
Ø" Семинар с базови учители "с лозунги „Циганите на сапун...”. България бе на ръба на
внимание към всяко дете“
гражданска война. На този фон институциите, имащи
ØОбучителен семинар за работа в
от н о ш е н и е к ъ м р ом с кат а и н т е г р а ц и я м ъ л ч а ха .
мултикултурна среда
Ø„Да помечтаем на всички езици” - Националният координатор на Десетилетието на ромското
включване и Председател на НССЕИВ не се намеси дори с
пътуваща детска изложба“
ØСтуденти-медици дискутираха изказване – той бе в отпуск поради предизборна кампания.
проблемите на ромите от малките Националният съвет за сътрудничество по етническите и
населени места с Министър интеграционните въпроси с усилие изготви декларация и се
ограничи до тук – сякаш декларациите можеха да помогнат...
Дончев
Стана ясно, че всъщност институции, отговарящи за

ромската интеграция реално няма. Ромските организации
също бяха изненадани. Страх обзе мнозина и те не реагираха.,
други се ограничиха до декларации и писма. Като цяло т.нар.
„ромско движение” не успя да посрещне
предизвикателството на момента и да защити хората, чието
събуждане е призвано да оглави. В тази обстановка Център
Амалипе бе единствената ромска организация, която реагира
с действие. През горещата седмица, последвала събитията в
Катуница нашият офис се превърна в импровизиран
Кризисен щаб: през час ни звъняха модераторите от
Центровете за развитие на общността в цялата страна с
информация за случващото се и с въпроси как да отреагират
(виж по-долу). А на 1 октомври, заедно с нашите структури в
цялата страна и с партньори – граждански организации,
училища, младежи и учители, организирахме кампанията
„Имам една мечта – да учим и живеем заедно” в 15 града.
Идеята ни бе да дадем право на тези, които смятат, че
етническата омраза е недопустима (а те са мнозинство в
България!) да заявят себе си и да върнат разума в създалото се
абсурдно царство на лудостта. Идеята ни бе също така да
дадем шанс на ромите от махалите да покажат, че ромската
общност има с какво да се гордее и че няма да живее в страх.
Хиляди хора се включиха в инициативата на 1 октомври:
изпълниха Центровете за развитие на общността, вземаха от
есетата за толерантността и от карамфилите, които нашите
доброволци раздаваха, рисуваха рисунки на толерантността,
записаха своите послания. На фона на провеждащите се
същия ден националистически шествия, усмивката на тази
мирна инициатива огря като топло октомврийско слънце
смръщената България. Куражът на десетките български и
ромски младежи, учители и активисти на гражданското
движение, които я организираха въплътиха безсмъртното
пожелание на Махатма Ганди „Бъди промяната, която искаш
да видиш в света!”

[Кхере (у дома):
ØКлубът за развитие на общността в
с. Върбовка вече има младежки
център

РОМА ПРАЙД - „ИМАМ ЕДНА МЕЧТА: ДА УЧИМ И
ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО”
Център Амалипе съвместно с други граждански организации,
училища, ромски младежи, български и ромски студенти
организираха редица събития в 15 града в цялата страна по повод на
международната инициатива Ромски прайд на 1 октомври. Освен
честване на Ромския прайд в страната, инициативите бяха и
реакция на вълната на насилие от последната седмица. Те бяха
нашия отговор на крещящите тълпи с послания на етническа омраза
[Ромско здраве:
и опитът това да се представи като „справедливо възмущение на
масите”. В контекста на случилото се едва няколко дни преди 1
ØК а к в о
с в ъ р ш и х а октомври в страната ние решихме, че българският Рома прайд няма
у п р а в л я в а щ и т е з а да бъде просто марш, но нещо повече... Опитахме се да включим
здравеопазването- 07.2009 до колкото се може повече етнически българи в това, което правим, за
д а
п о к а ж е м ,
ч е
08.2011 (отчет на министерство
междуетническата толерантност
на здравеопазването)
все още е ценност в българското
ØСътрудници на терен участваха
общество и че разумните хора в
в обучение за работа на терен и
България вярват и се гордеят с
превенция на туберкулозата в
това, с което българските роми са
ромска общност.
и с което те самите се гордеят.
ØЦентър „Амалипе” участва в
Всички инициативи започнаха в
секторна група здравеопазване на
11 ч а с а н а 1 о к т о м в р и .
н а ц и о н а л н ат а п р о г р а ма з а
Гражданската кампания „Имам
развитие България 2020
една мечта: да учим и живеем
ØПредставител на глобалния
заедно” бе само една от тях. Тя бе
фонд за борба срещу СПИН,
организирана от Център
туберкулоза и малария посети
Амалипе във Велико Търново и
клуб К7 Велико Търново и Център
Стражица (със съдействието на
Амалипе.
двете общини), от Националната
ØЧленове на клуб К7 Велико
мрежа за децата в София, от
Търново участваха в обучение за
основните училища в селата
работа на терен по превенция на
Тишевица и Баница и ромските студенти по медицина във Враца и
ХИВ
ØА н а л и з н а р е ф о р м и т е в от фондация „Рома-Лом” в Лом. Всички те създадоха „щанд на
здравеопазването и тяхното толерантността”. Във всички споменати по-горе градове ромски и
от р а же н и е въ р ху р ом с кат а български младежи раздаваха на минувачите карамфили (по аналог
с португалската „карамфилова” революция), рисунка и есе
общност -м. септември 2011
ØКлубовете

за местно развитие
във Върбовка, Батак и Балван
изнесоха театрално-музикално
шоу
ØДоброволци от клубовете за
развитие на общността
организираха футболна среща

продължава на стр.2

КАКВО СЕ СЛУЧИ В БЪЛГАРИЯ: ФАКТИ, РЕАКЦИИ,
РОМСКИ ПРАЙД

Факти: Предисторията на сблъсъците в село Катуница (област
Пловдив) се крие в предишните няколко десетилетия, когато
Кирил Рашков – калдарашки бос, по-известен като Цар Киро, се
мести от Пловдив в с. Катуница и започва да подлага на терор
местното население (българи и роми). Във времето Кирил Рашков
успява да избегне каквато и да е форма на справедливост и
наказания, заради връзките му с управляващите политически сили
и натрупаното си богатство (предимно от сивата икономика). Това
води до недоволството на местното население, засилвано
допълнително от арогантното поведение на някои от членовете на
неговото семейство. На 23 септември в с. Катуница, бус,
управляван от Симеон Йосифов (от ромски произход) прегазва
Ангел Петров (19г.,от български произход). Тъй като броени дни
преди убийството внукът на Рашков заплашил да убие Ангел,
мнозинството жители на Катуница решават, че това е по поръчка
на Рашков.
продължава на стр.3
ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЯВИТЕ НА НАСИЛИЕ И
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЗИК НА ОМРАЗАТА СПРЯМО
РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ

Събитията от с. Катуница, както и последвалите ги заплахи и
изстъпления в ромски махали и квартали в цялата страна
поставят под много сериозна опасност основни постижения на
България за последните две десетилетия – ненасилствения
преход, етническия мир, модела на гражданска нация, при
който българи, роми, турци и всички други етноси учим и
живеем заедно. Събитията от последните дни доведоха до
налагането на страх в ромските квартали – страх за сигурността
на децата и за собствената сигурност. В тази обстановка хиляди
ромски деца бяха спрени от училище, а стотици роми не
отидоха на работа. Особено уязвима се оказа тази част от
ромската общност, която учи и работи извън ромските гета – т.е.
ромите, на които всички ние възлагаме надеждата да бъдат
основен мотор за модернизацията на общността.
целия текст е достъпен на адрес:
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=915&lang=1
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РОМА ПРАЙД - „ИМАМ ЕДНА МЕЧТА: ДА УЧИМ И
ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО”
написано от ромско дете за бъдещето на България. Гражданите бяха помолени да
напишат своето послание и мечта за България на голям лист бяла хартия или чаршаф.
Карамфилите, които се раздадоха бяха около 1000 и повечето минувачи ги приемаха с
усмивка и пожелания повече и повече граждани да се включат в кампанията. Това ни
върна надеждата, че преобладаващата част от българското общество не споделя и не
подкрепя лозунгите на омраза. „В България всички ние живеем заедно и богатството
на културата на всеки един от нас допринася за това, което е България”, пише един от
хората, които срещнахме. Разбира се имаше хора, които ни погледнаха скептично в
началото, но нашите доброволци, ромските студенти по медицина и искрените думи
от есетата на ромските ученици бързо промениха скептичните възгледи. Във всички
градове събитието се радваше на
много усмивки, пожелания и топли
думи, противоположно на
очакванията за провокации и насилие.
В повечето градове инициативата бе
организирана с подкрепата на
общините и със съдействието на
районните полицейски управления. В
петте центрове за развитие на
общността (Нови пазар, област
Шумен; Пещера, област Пазарджик,
Етрополе, София – област; Камено,
област Бургас и в Клуба за развитие на общността в с.Балван, област Велико
Търново), създадени от Център Амалипе в шестте планови региона на страната,
денят на ромската гордост бе отбелязан с цветя, детски рисунки, изложби на
ромската култура и живи примери за успели роми. В Нови пазар жителите на града се
радваха на изложба на традиционни предмети, показващи културата и достойния
труд на различните етноси у нас. Ромските жени бяха приготвили по традиционна
рецепта баклава и почерпиха с нея посетителите. Присъстващите научиха за
различните ромски занаяти и ромски празници. Деца споделиха своите мечти,
представени в рисунки. В Камено където беше представено изложение на
традиционни ромски занаяти и производство на предмети на бита като лъжици,
вретена и други, посетителите бяха толкова нетърпеливи, че много преди обявения
час, вече бяха пред двора на Центъра
за развитие на общността, където бе
обявено мястото на събитието. В
Пещера освен изложението на
традиционни предмети и носии, на
събитията присъства и известният ни
боксьор от ромски произход Серафим
Тодоров, разне съл славата на
България, който разказа за себе си и
живота си. Беше представена и
експозиция с медали и снимки на
известния хореограф от ромски
произход Манчо Макарински,
о сновател на Пещерския и
Пазарджишки танцов ансамбъл, печелил престижни международни награди. В Бяла
Слатина наред с изложбата „Гордея се”, показваща ромските бит и душевност, деца
от ОУ „Христо Смирненски” изпълниха стихотворения, разказаха различни басни и
приказки. Ромски младежи разказваха за своето желание да учат висше образование
и че се гордеят с факта, че техният роден край е с най-много ромски студенти и роми
завършили висше образование. Възрастни жени разказваха за традиционни
празници и начините на тяхното празнуване. В Етрополе гостите се възхитиха на
изложените традиционни предмети, хапнаха от вкусния качамак, приготвен по
традиционна рударска рецепта и разгледаха изложбата на детски рисунки под
надслов ”Мечтая за България без насилие”, нарисувани от децата на община
Етрополе. Навсякъде в градовете, в които бяха представени подготвените
изложения, те бяха уважени от представители на общинските администрации,
местните държавни институции / Дирекции Социално подпомагане, Бюро по труда /
представители на училища, здравни служби, детски градини и социални услуги.
Навсякъде беше отчетен голям интерес към гражданската инициатива и от страна на
местното население - от ромската, турската и българската общност. На кампанията
откликнаха както млади хора и деца, така и по-възрастни. Идеята на изложенията бе
да се покаже какво може ромската общност. Да се покаже каква е ромската култура и
че с нея можем да се гордеем. Да се покаже, че можем да се гордеем с културите на
различните етноси и да живеем заедно в България. И както споделиха общностните
модератори от съответните населени места: „Това беше добрия начин да съберем на
едно място хората от различните етноси и да отбележим заедно Денят на ромската
гордост.” Посетителите на изложенията в Камено, Бяла Слатина, Пещера, Етрополе
и Нови пазар получиха и по една детска рисунка, носеща посланието на кампанията.
В отговор на това те оставиха своите послания на своеобразният „Щанд на
толерантността” част от
инициативата. Ето какво ни завеща
малката Александра, на 6 г.от гр.
Пещера : „ Моята мечта е всички в гр.
Пещера да са живи и здрави и много да
се обичат”
А това е от Ани – 7 г. : „ Аз съм една
малка гражданка на гр. Пещера и
моята мечта е обич и разбирателство
между всички” Много други училища,
организации и граждани
се
присъединиха към кампанията. СНЦ
"Обществен съвет по образование в
община Гоце Делчев" се включи в

с ъ б о т н а т а и н и ц и а т и в а , к а т о н а п р а в и х а ВЛ А К Ч Е Н А
ПРИЯТЕЛСТВОТО – учителите по рисуване в трите основни училища
в своя час изработиха малки рисунки - усмивки и
логото "Нашата мечта е да живеем и учим
заедно". В събота около 11 часа учениците се
събраха на площад "Македония" в гр. Гоце
Делчев, хванаха се на влакче и така пресякоха
цялата главна улица. Докато преминаваха те
раздаваха нарисуваните усмивки. В СОУ “Иван
Вазов”, гр. Вършец ученици и учители украсиха
дърво на толерантността с цветя с имената си, а
големите ученици направиха стена на
толерантно стта на централния вход на
училището с послания на класовете. Със
създаването на най-голямата рисунка в Сливен
децата отбелязаха кампанията „Имам една мечта:
да учим и живеем заедно”. Повече от 300 деца
уча
ств
аха
в създаването на картината, което се
проведе на главната улица на града.
Даниела Ненчева, директор на
художествена галерия „Димитър
Добрович” в Сливен сподели пред
Дарик радио, че с този акт децата и
жителите на Сливен искат да
подкрепят толерантността. До 11.30
часа дължината на рисунката бе
достигнала 200 метра.

продължение от стр.1

НАБЛЮДАТЕЛ
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ЗА ПЪРВОЛАЦИ
Ако в едно семейство доходът на всеки член е до 350 лв., държавата дава
социални помощи на първокласник. Тази година те отново са 150 лв., а
молбите се приемаха в дирекциите за социално подпомагане. Крайният срок
беше 30 септември, съобщи Мария Еросалимова от великотърновската служба.
Парите, които социалното министерство е предвидило за училищната подготовка
на най-малките ученици, ще се дават на семейства, които са записали децата си в
първи клас на държавни и общински училища, обясни Еросалимова. Право на
такава помощ имат и семейства на близки и роднини, а също приемни родители за
деца, настанени при тях. В случая няма ограничение на дохода. В Дирекцията за
социално подпомагане във В. Търново вече са подадени десетина молби за
помощи за първолаци. За целта родителите трябва да представят удостоверение за
брутните месечни доходи на семейството за последните 12 месеца, документ, че
детето е записано в училище, копие от заповедта за настаняване, акт за раждане на
ученика и лична карта на родителите. За миналата учебна година социалната
дирекция във В. Търново е отпуснала по 150 лв. на 409 деца. След проверка се е
оказало, че само едно от децата не е постъпило в първи клас. Съгласно регламента
за предоставяне на помощите за първолаците семейството е върнало парите.
ОТПУСКАНЕТО НА МЕСЕЧНА СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА
СЕМЕЙСТВА И ДЕЦА СЕ ОБВЪРЗВА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ
ПРЕГЛЕДИ
Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, с които се прецизират текстове, отнасящи се до
отпускането на социални помощи, и се изпълняват мерки от Плана за
оптимизация на държавната администрация в частта за облекчаване на
административните услуги. Постановлението предвижда размерът на
отпусканата месечна социална помощ на семействата с деца да се обвързва с
провеждането на задължителните имунизации и профилактични прегледи, като
липсата им ще намали размера на отпусканата помощ. Около 40 000 семейства
вземат помощи за дете, в повечето случаи сумата е 59 лева на месец. Предвижда се
тя да се стопи до 20 лева, ако детето не е имунизирано. Миналата година беше
въведена подобна мярка и за детските надбавки. Според промените, повече хора
ще могат да получат помощта, която се дава за плащане на наем на жилище. Право
на нея ще имат възрастни хора над 70 години, самотни родители и сираци. С
промените от 9 на 6 месеца се намалява срокът за задължителна регистрация на
безработните в трудоспособна възраст в дирекции „Бюро по труда” като условие
за получаване на социална помощ. Така се постига по-добра социална защита на
тази рискова група. Прецизират се условията, отнасящи се до имотното състояние
на лицата и извършените от тях сделки за възмездно или безвъзмездно
прехвърляне на право на собственост върху жилищен, вилен, селскостопански
или горски имот и/или идеални части от тях. Разширява се обхватът на лицата,
които ще имат право на целева помощ за заплащане на наем на общински жилища,
като границата за достъп се увеличава от 150% на 250% от диференцирания
минимален доход. Оптимизира се процедурата по предоставяне на социални
услуги чрез въвеждане на стандартизирани формуляри, на срок за извършване на
социалната оценка на потребностите на лицата и информирането им за решението
на директора на дирекция „Социално подпомагане” или доставчика на
социалната услуга.

Център Амалипе
НАБЛЮДАТЕЛ
ПЪРВА СРЕЩА НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА РОМСКА СТРАТЕГИЯ
На 27 и 28 септември в Центъра за развитие на човешките ресурси –
Кремиковци се проведе първата работна среща на Междуведомствената група,
изготвяща Националната стратегия за интеграция на ромите. Участие в нея взеха
представители на основните институции на изпълнителната власт и
неправителствени организации. Център Амалипе бе представен от Деян Колев.
Срещата бе организирана от Секретариата на НССЕИВ.
Участниците се обединиха около виждането, че е необходимо документът да има
две части – стратегическа (на базата на настоящата Рамкова програма за
интегриране на ромите в българското общество) и оперативна (План за действие).
Дискутирано бе наименованието на документа. Представителите на ромските
организации отхвърлиха наименованието, предложено от Секретариата на
НССЕИВ: “Национална стратегия за интегриране на ромите и други уязвими
етнически групи / общности в сходна ситуация”. Различни са подходите при
интеграцията на ромите и на турците, понякога едни подходи работят в едната
общност, а другите – не; ако искаме Стратегията да е ефективна и работеща, тя
трябва да бъде за интеграция на ромите, посочи Деян Колев. Решението за името на
документа бе отложено за по-късен етап.
Разделени в под-групи, участниците дискутира основни положения по
стратегическия и оперативния документ. Бе решено предложения по
стратегическата част да бъдат внасяни до 7 октомври, а по оперативната – до 13
октомври. Предложенията ще бъдат обобщени и публикувани за обществено
обсъждане на страницата на НССЕИВ.

УЧИЛИЩЕ
" СЕМИНАР С БАЗОВИ УЧИТЕЛИ "С ВНИМАНИЕ КЪМ
ВСЯКО ДЕТЕ“
В дните между 8 и 13 септември 2011г Център Амалипе
проведе семинар с базови учители „С внимание към всяко дете”.
Той е свързан с тригодишната програма, която се изпълнява от
Амалипе и се финансира от Фондация „Америка за България”. Броени
дни преди започване на учебната година събрахме базовите учители, които ще
подпомагат дейностите на пилотните през учебната 2011-2012г. Те са от над 30 училища,
които са одобрени за базови за втората година от реализирането на програмата.
Семинарът бе проведен на две места – в Пловдив и във Велико Търново. Целта на
срещата бе да запознаем базови учители със същността на програмата, с нейните
основни елементи и подходи. Представихме постиженията на програмата след
завършване на нейната първа година, както и резултатите от нея. Факт е, че след
целенасочена работа с ученици, родители и учители, процентът на отпадналите деца за
миналата година е намален с почти 70%, успехът е повишен значително, а
безпричинните отсъствия са редуцирани до минимум. Това е сигурен знак, че
дейностите на програмата вървят в правилната посока, а взаимодействието между
училищата е основополагащо за привнасяне на работещите модели за работа в
мултикултурна среда. Участниците бяха въвлечени в цялостния модел на програмата,
като акцент бе методът учители
обучават учители. Целта на базовите
учители е да провеждат регулярни
посещения в пилотните училища, с
ко и т о р а б о т я т ; д а с л е д я т з а
изпълнението на индивидуалните
програми в базовите и пилотните
училища, случаите със застрашени от
отпадане ученици, като подпомагат
дейностите на училищата за превенция
на отпадането. Една от основните
задачи на базовите учители е да успеят
да „стигнат” до своите колеги в
пилотните, предавайки им ценния си
опит в работа с мултикултурна среда.
Разбира се, не изключваме е факта, че пилотното училище има какво да покаже и да
научи останалите. Ние вярваме, че всяко училище, както и всяко дете е достойно в своята
работа и положителните резултати
могат да бъдат показани при всички от
тях! През трите дни, в които проведохме
всяка от двете срещи, успяхме да
предадем голяма част от опита на
училищата ни от миналата година.
Разгледахме отделните модули, които
всяко едно училище трябва да въведе,
участвайки в програмата, начините за
организиране на класната стая, така, че
тя да бъде привлекателна за всеки
ученик. Бе представена информация за
различните видове извънкласни
дейности, които мотивират и въвличат
не само учениците, но и техните родители. Интересна за участниците бе сесията, в която
трябваше да дадат решения за конкретни казуси със застрашени от отпадане ученици.
Казусите, с които те трябваше да се справят, са почерпени от опита на училищата,
участващи миналата година в програмата. Така успяхме да ги запознаем с реални случаи,
с които могат да се сблъскат и те самите. Това е втората година на програмата. Екипът на
базовите учители се разшири още повече. Това, разбира се е добре, защото колкото
повече учители, толкова повече идеи, колкото повече деца, толкова повече усмивки!
Неминуемо и на този семинар се сътвориха нови приятелства, нови възможности за
съвместна работа. Разделихме се с пожелания за весело и успешно откриване на
учебната година.
На добър час, колеги!
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КАКВО СЕ СЛУЧИ В БЪЛГАРИЯ: ФАКТИ, РЕАКЦИИ,
РОМСКИ ПРАЙД
Започват протести, по време на които от инфаркт загива друг млад човек от български
произход – Павел Толев.
На 24 септември протестите срещу Рашков в Катуница придобиват отявлен антиромски характер, особено след като футболна агитка от Пловдив се присъединява
към тях. Запалени и изгорени са три от къщите на Рашков със скандирането на
„Циганите на сапун, турците под ножа!”. По официални данни полицията се намесва
в последния момент, когато къщите вече били подпалени, а по-неофициални –
наблюдават безучастно случващото се, като не пречат на палежите. През следващите
дни, протести като този в Катуница, се организират в цялата страна: Пловдив,
София, Велико Търново, Бургас, Варна и др. Въпреки, че мотив за организирането им
са „в защита и обявяване на солидарност с жителите на Катуница” протестите имат
ясен антиромски характер. Агитки на футболни клубове, рокер клубове,
националистически политически партии и много младежи, предимно ученици в
гимназиите, се присъединяват към протестите, както на живо, така и в социалната
мрежа Фейсбук.
На 25 септември антиромските протести в някои части на страната довеждат до
физическо насилие срещу роми. В Бургас, Варна и други места са бити роми и дори са
нападнати ромски квартали. Жертвите на нападенията са обикновени граждани от
ромски произход, нямащи каквато и да е връзка с Кирил Рашков: ученици, които учат
в училища извън гетото и работници, работещи извън ромските квартали. В резултат
на това много ромски родители спират децата си от училище и много работници-роми
не отиват на работа. Това води до масова психоза и страх в цялата страна и предимно в
ромските квартали. Слуховете, че скинари се готвят да нападнат ромския квартал или
че е пребито/убито ромско момче/момиче се превръщат в ежедневие за кварталите с
концентрирано ромско население. Оказва се, че това са слухове, пускани от хулигани
или от представители на националистически настроени политически партии.
Резултатът от това е, че хиляди ромски деца спират да посещават училище заради
страх. Особено остро стои този проблем в етнически смесените и сегрегираните
изцяло ромски училища. Стотици роми отказват да ходят на работа, а много от тях
започват да организират групи за самозащита от възможни нападения.
Реакцията на институциите меко казано не успокоява ситуацията. Въпреки че и
министър-председателят Борисов и президентът Първанов призовават за етнически
мир и за това едно криминално престъпление да не се превръща в етнически
конфликт, вълната на етническа омраза не утихва. На много места полицията се
мобилизира и започва да охранява ромските квартали и училища, като това от една
страна успокоява, а от друга страна плаши още повече гражданите от ромски
произход, защото ги навежда на мисълта, че съществува реална заплаха.
Институциите, свързани с ромите не реагират. Националния координатор на
Десетилетието на ромското включване, вицепремиер и министър на вътрешните
работи, Цветан Цветанов е в отпуск, тъй като е председател на предизборния щаб на
политическа партия ГЕРБ относно наближаващите в страната местни и
президентски избори. Той не прави изявление относно потушаването на
конфликтите. След предложение на ромски неправителствени организации –
членове на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси към МС, на 28
септември Съветът приема Декларация.
Един ден в ромските квартали по време на събитията: През юли 2011 Център
Амалипе създаде шест центъра за развитие на общността в шестте планови района на
страната, в малки общини със значителен брой ромско население. Общностните
модератори, работещи в тези центрове също реагираха за успокояване на ситуацията
по време на събитията.
На 27 септември в Нови пазар трима родители от ромския квартал са информирани
по телефона, че „ромско дете е убито в училището”. След половин час всички ромски
родители прибират децата си от училище. Общностният модератор от Центъра за
развитие на общността Емилия Алдинова, заедно с председателя на организация
„Хаячи”, г-жа Мюзеям Али, обикалят по всички ромски домове и провеждат
разговори, за да върнат децата в училище и уверят родителите, че това са слухове.
Родителите обещават да върнат децата си в училище и на 28 септември всички
ромски деца са отново в клас. На 27 септември по обед ромски младежи от Пещера
виждат в социалната мрежа Фейсбук съобщения за организиране на погроми срещу
двата ромски квартала в града: Едиверен и Луковица. Това плаши хората и те започват
да се самоорганизират за защита. След кратко проучване, общностният модератор в
Центъра за развитие на общността в Пещера, Никола Фурнаджиев установява, че
тези послания са пращани от дъщерята на един от кандидат-кметовете –
представител на националистическа партия. Фурнаджиев, заедно с местния лидер
Юксел Яшаров сигнализират незабавно полицията. Местната прокуратура започва
разследване. На 28 септември ситуацията е напълно спокойна и местната общност
продължава да се готви за предстоящото събитие „Гордея се със...”, организирано в
рамките на международната кампания „Ромски прайд”. На 28 септември в късния
следобед двама души от един от ромските квартали в Павликени получават
телефонно обаждане, че скинари от Сливен ще атакуват ромския квартал в
Павликени. Общностният модератор в Павликени Валентин Василев заедно с
лидерите на двата квартала посещават семействата, за да ги успокоят. Те обещават да
не спират децата си от училище. Полицията също е информирана за заплахата и те
гарантират на хората, че няма да допуснат доближаването на подобна група в града.
Късно вечерта ситуацията е напълно спокойна.
„Имам една мечта: да учим и живеем заедно” : на 1 октомври Център Амалипе и
много други неправителствени организации, учители и активисти (както роми, така и
българи) организираха инициативата „Имам една мечта: да учим и живеем заедно” в
цялата страна по повод международната инициатива „Ромски прайд” провела се в
мнозина европейски страни на този ден.
В България кампанията се проведе в градовете София, Велико Търново, Враца, Стара
Загора, Пещера, Етрополе, Нови Пазар, Каспичан, Камено, Гоце Делчев и на много
други места. Кампанията достигна и се проведе и в село Караджово (само на 3 км от
Катуница) с общото участие на много български и ромски младежи.
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КЛУБЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
В С. ВЪРБОВКА ВЕЧЕ ИМА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР
На 21 септември в читалището на с. Върбовка,община Павликени бе открит
Младежки център. Той бе сформиран по инициатива на Сдружението на кметовете
на кметства, на Община Павликени и на „Център Амалипе” с активното участие на
активистите от Клуба за развитие на общността - с.Върбовка и на местния кмет
Антон Антонов. Празничната програма по откриването на Младежкия център
изнесоха децата от местното основно
у ч и л и щ е „ Ф и л и п То т ю ” . Те
повишиха настроението на
многобройната публика на площада
пред читалището, където
представиха народни и модерни
танци, песни
и стихотворения.
Водещ бе началникът на отдел
„Култура” в община Павликени и
активен поддръжник на каузата за
популяризиране на ромската култура
Ганчо Александров. Деян Колев,
председател на „Център Амалипе”,
Валентин Василев – общински координатор на организацията за община
Павликени, Таня Андреева – общински координатор за В. Търново и Анка
Андреева – сътрудник на клубовете за развитие на общността във Великотърновска
област бяха специални гости на тържеството. В приветствените си думи към
събралите се младежи Д. Колев насърчи самоорганизирането и добрата работа на
местните активисти, които са найактивнат а група във
Великотърновска област. Той посочи
това, че по инициатива за общностен
мониторинг на здравните услуги в
ромска общно ст, групат а във
Върбовка не само е направила
детайлно изследване на всички роми
в селото, но е подготвила театрална
пиеса „Докторе, къде си?”, която вече
е представена в ред други села. Освен
фитнес-уредите, които Център
Амалипе подари на Клуба, там ще
бъде доставен безвъзмездно и
компютър, където всички младежи ще могат да ползват свободно интернет. Деян
Колев подари на клуба и ромско знаме с пожеланието младежите да работят
активно с всички етноси в селото. Други официални гости на събитието бяха
директорът на дирекция „Социално подпомагане” в Община Павликени - г-жа
Ангелина Петрова, - г-н Тошо Кръстев и г-жа Благовеста Факирова от
Сдружението на селските кметове; директорът на основно училище „Филип Тотю”
с.Върбовка-Мария Мичева и др. Село Върбовка е най-голямото село в община
Павликени. От 1300 жители, 950 са представители на етнически малцинства – роми
и турци. През 2011 г. с. Върбовка бе включено в проект за общностен мониторинг
на здравните услуги, който Център Амалипе реализира с подкрепата на Институт
„Отворено общество” – Ню Йорк.

УЧИЛИЩЕ
„ДА ПОМЕЧТАЕМ НА ВСИЧКИ ЕЗИЦИ” - ПЪТУВАЩА
ДЕТСКА ИЗЛОЖБА"
Трети октомври в ОУ „Васил Левски”, село Караджово, област Пловдив не
беше един от обикновените учебни дни /ако изобщо има такива J/. Не беше
обикновен по две причини. Едната е, че именно от това училище в 11 часа стартира
Пътуващата детска изложба „Моята мечта за ромите и за България днес”. Това е изложба
на детски есета и рисунки, която се
предвижда да обиколи повече от 90
училища в страната. Всяко от училищата
е участник в проект „Превенция на
отпадането на ромските ученици от
училище”, финансиран от Фондация
„Америка за България”. Идеята, която
провокира създаването на подобна
инициатива, се основава на вярата ни, че
в много от случаите децата са по-мъдри
от възрастните /които се надяваме да не
са „възрастни” в пълния смисъл на
думата, а по-скоро „пораснали деца” J/, а
много често забравяме техния глас. В
„размирно” време, като нашето,
решихме да попитаме учениците, без значение от техния етнос, за какво мечтаят, как
виждат мястото на ромската общност в България, към какво се стремят! Този своеобразен
„Кораб на детските мечти” всяка седмица ще акостира в ново училище, като всяко
следващо на бяло платно ще оставя своето послание. Решихме, че ако успеем да съберем
достатъчно есета не само на български, но и на ромски, на турски, на английски и т.н.,
можем да направим Пътуващата изложба международна. Така децата от близките
балкански държави също ще могат да вземат участие в нея и да помечтаят заедно за ЕДИН
ПО-ДОБЪР СВЯТ! На откриването на изложбата присъстваха представители на Център
Амалипе: Деян Колев, Мария Балканджиева и Цвета Антонова, кметът на село
Караджово, френския журналист Ан Дастакин, както и представител на община Садово –
г-жа Ели Стоянова. Преди всичко обаче присъстваха много деца. Държейки в трепет
есетата и пожеланията си, всяко от тях си представи творбата пред публиката. Всеки знае,
че детските мечти, чисти и неподправени могат най-добре да изрисуват думичките, които

ние възрастните много често използваме, но по-малко съпреживяваме и
вярваме в тях, а именно думи, като „толерантност”, „приятелство”,
„заедно”, „можем”, „обичам” и ред други. Когато обаче чуем как дете от
3 клас говори за това, че иска всички негови приятели да останат задружни и
да се обичат, нищо, че единият се казва Хасан, другият Мануш, а третият
Петър, тогава сякаш виждаме, че има „светлина в тунела”, че не всичко е политическа игра
или дълбоко прикрита омраза, обгърната в стереотипи и предразсъдъци. Така де, все пак
наистина това е бъдещето на България и трябва да се радваме, че именно то ни учи на
единство! Втората причина, поради която денят не бе обикновен, бе и фактът, че
непосредствено до „размирното” село Катуница (между Катуница и Караджово
разстоянието е само 2 километра) , видяхме как ромчета, българчета и турчета учат и
живеят ЗАЕДНО! Ето какво ни каза майка от ромски произход „Не знам и не мога да
разбера защо така ни делят. В нашето село всички се разбираме. Аз съм майката на
ученичка от 7 клас, нищо друго няма значение”. А това е пожеланието на Живка Ангелова,
от ромски произход, 3 клас: Моята мечта е: Да променя света и всичко пак да е наред. Да се
веселя с приятели и да играя все весели игри. Нека пожелаем На добър час и Силен порив
на учениците и няма да пропуснем да благодарим на целия педагогически екип, начело с
Красимира Благоева от ОУ „Васил Левски”, за тяхното топло посрещане! Пътуващата
изложба ще завърши във Велико Търново през месец юни, където на Деветия детски
ромски фестивал „Отворено сърце” най-добрите есета ще получат специална награда. Три
награди ще има и за три от училищата, отправили най-творческото и позитивно
пожелание към своите колеги!

КЛУБОВЕТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВЪРБОВКА,
БАТАК И БАЛВАН ИЗНЕСОХА ТЕАТРАЛНОМУЗИКАЛНО ШОУ
Залите на читалищата в Батак, Балван и Върбовка се оказаха тесни
за всички желаещи да присъстват на театрално-музикалното шоу „Докторе, къде
си?!”, което доброволците от местните клубове за общностно развитие изнесоха пред
местната публика в три поредни дни – от 7 до 9 септември. Идеята за това шоу
възникна спонтанно от самите доброволци, които решиха, че театърът е най-доброто
изразно средство, чрез което
по
д о с т ъ п е н н ач и н щ е р а з я с н я т
проблемите на достъпа до здравни
услуги на уязвими етнически групи.
Спонтанната реакция на публиката по
време на тридневните гастроли на
самодейните артисти в трите села
показа, че са на прав път. Постановката
е пропита с много остроумие и хумор,
нейният сценарий, костюми, декори и
грим са изцяло дело на доброволците, а
някои от скечовете
в шоуто са
базирани на истински случаи.
Театрално-музикалното шоу „Къде си,
докторе?” е една съвместна инициатива на Център „Амалипе” – В.Търново и
клубовете за общностно развитие в Батак, Балван, Върбовка и Водолей по проекта за
общностен мониторинг на достъпа до здравеопазване на уязвими етнически
малцинства, финансиран от Отворено общество – Ню Йорк.
Перфектната
организация на събитията в трите села направи много добро впечатление на
официалните гости, представители на местната власт, които уважиха с присъствието
си представленията в селата и декларираха своята по-нататъшна подкрепа за
дейността на местните клубове за общностно развитие, като генератори на идеи и
действия за подобряване на условията на живот.
ДОБРОВОЛЦИ ОТ КЛУБОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
ОРГАНИЗИРАХА ФУТБОЛНА СРЕЩА
“Спорт за всички”. Под това мото на 14 август 2011 г. под жаркото августовско слънце
на стадиона в с.Водолей се проведе футболна среща между сборни отбори от младежи
- доброволци от местните клубове за общностно развитие в селата Балван, Водолей,
Батак и Върбовка в рамките на проект на Център “Амалипе” за общностен
мониторинг на достъпа до здравеопазване на уязвимите етнически малцинства,
финансиран от Отворено общество Ню Йорк. Целта на инициативата бе младите хора
да популяризират своите местни клубове и да привлекат нови доброволци за тяхната
кауза – да подобрят условията на живот в четирите населени места чрез лично участие
и принос на всеки отделен гражданин. Часове преди мача организаторите
мобилизираха 30 местни доброволци, които окосиха стадиона и разчертаха игрището
в очакване на първите гости от Батак. С групата от Батак пристигна и кмета на с.
Върбовка , който лично окуражаваше своя отбор. Преди първия сигнал на съдията,
местния мажоретен състав показа завидни умения и повиши градуса на настроението

на многобройната публика. След 90 минутна игра под парещото слънце, резултатът
бе равен и се наложи изпълнение на дузпи. В крайна сметка с резултат 5:4 победи
сборния отбор на Батак и Върбовка. Доброволците си тръгнаха с надеждата и
амбицията да направят подобни събития ежегодни. С тази инициатива приключи един
напрегнат и динамичен сезон за доброволците по проекта. След двуседмична
почивка, те ще се съберат отново, с нови сили и идеи за своето бъдеще и за бъдещето
на своето населено място!

Център Амалипе
УЧИЛИЩЕ
15 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА МНОЖЕСТВО ДЕТСКИ
УСМИВКИ, НАДЕЖДИ, БУКЕТИ, ПОСЛАНИЦИ,
МИНИСТРИ И ОЩЕ НЕЩО…“
Буквар, двор, деца, звънец, песен, насълзени очи, много цветя, тълпи,
чинове...Всички тези думи могат да влязат в логическа последователност само с
едно изречение „На добър час!
След жежкото слънце на едно шеметно лято, дойде
ред и на училищния звънец. За някой той е ново начало,
първата плаха стъпка към онази голяма сграда, в която
се крие познанието, събрано в една мила Госпожа.
Други пък чуват звънеца за последен път. Тях ги очаква
една още по-голяма сграда, а в нея – още повече
неизвестни . Началото на учебната година е вълнуващо
не само за учениците, това е ясно. Родители, учители и
всички хора, работещи „за бъдещето на нашите деца”
са насочили безброй очаквания към предстоящата
2011-2012та учебна година. Освен детските усмивки,
заради които всъщност работим, има и други, не
толкова прекрасни неща, с които си пожелахме да се
справим или поне да изменим... Знаем,
образователната система е една „тежка структура”,
която не винаги може да отговори адаптивно на бързо променящата се реалност.
Остарелият преподавателски подход „пред дъската” не може да мотивира, да
въвлече учениците в смисъла на образованието. А в училищата, където се обучават
деца от смесен етнически състав, нещата стават още по-сложни. Ние, екипът на
Център Амалипе, реализираме една прекрасна тригодишна национална програма,
чиято цел е да задържи, мотивира и ангажира децата от различните етноси, с акцент
върху ромските - да останат в училище, да изградят чувство на толерантност към
различните и да повишат успеха си. Програмата се финансира от Фондация
„Америка за България” и с началото на учебната 2011/2012 година започва втората
година от реализацията й. Във връзка с нейното изпълнение, Център Амалипе
превърна в традиция да отбелязва началото на учебната година, канейки
официални гости в училищата, които имат какво да покажат във връзка с работата
си в мултикултурна среда. Това, от една страна, показва добрите примери – че в
едно училище могат да се обучават деца от смесен етнически състав, интегрирайки
културата на децата от различните етноси. От друга страна, посещението на
министри, посланици и известни личности, мотивира деца, родители и учители за
още по-усърдна работа в тази насока.
Център Амалипе организира официални посещения в няколко училища, които
участват в проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище”. А
именно:
СОУ “Христо Ботев”, гр. Кочериново, обл. Кюстендил - В малкото китно
балканско градче Кочериново на трийсетина километра от Рилския манастир,
училищният звънец удари за първи път за 32-ма първокласника в СОУ „Христо
Ботев”. Училищният двор едва побра
учениците, техните родители, баби и
дядовци, както и всички официални
го сти. Всички присъстващи –
ученици, родители и учители бяха
поздравени от Зам.-министърът на
образованието, младежта и науката
Милена Дамянова, която поднесе
училищен звънец като подарък. „На
добър час” пожела и Стюърд Питърс,
заместник-посланик на
В е л и ко б р и т а н и я в Б ъ л г а р и я .
Присъствието както на Началника на
РИО – Кюстендил, г-жа Новакова,
така и на кмета на гр. Кочериново, на председателя на Общинския съвет, доказаха
още веднъж, че постигането на добри резултати в училище означава и добро
партньорство между институциите. „Най-красивите цветя не са тези, които носим
в ръцете си днес, а тези, които греят по лицата ви на този празничен ден, мили
деца!”, каза в обръщението си Теодора Крумова, Зам-председател на Център
Амалипе. Г-жа Крумова насърчи децата да се трудят през годината, за да
преследват мечтите си чрез образование. Директорът на училището Надя
Коюмджийска с гордост обяви постиженията на училището си и на своите
ученици и колеги. От четири години в СОУ „Христо Ботев” се провежда СИП
„Фолклор на етносите”, в който участват деца от български и ромски произход. От
тази година училището е част от програмата на Център Амалипе за превенция на
отпадането на ромски деца като базово училище, което ще предава своя опит и
добри практики на други пилотни за програмата училища. Иновативният подход на
училището прозираше и в кратката програмка за първия учебен ден – на
училищната сцена се изявиха както най-малките, така и по-големите – с това, в
което всеки е добър. По нестандартен начин малките първолаци прекрачиха за
първи път училищния праг – промушвайки се през веселата шестица, изплетена от
красиви есенни цветя. “Това е и символично послание за тях. – сподели директорът
Надя Коюмджийска. Така ще знаят, че не всичко ще бъде лесно, но усилията им ще
бъдат заслужено възнаградени.” Прилагайки този подход педагогическият екип в
училището е успял да превърне цялата сграда, която е с уникална архитектура, в
едно от най-привлекателните места, независимо от лошото й материално
състояние. Още от входа на училището насреща ни грейват слънца и цветя,
изрисувани по всички коридори на училището от самите деца, надбягват се
делфини, за да връщат на децата по малко от спомена за изминалото лято… и не
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само. Училищните стаи са още по приветлива пресъздавайки
атмосферата на стара възрожденска къща или пренасяйки децата
във вълшебна приказна атмосфера. И всичко това е излязло изпод
ръцете на ученици и учители. Именно това обаче кара децата всеки път
да се връщат в училище, защото това е мястото, където те са оставили малко
от себе си. За да подкрепят учениците в своите начинания в първият им учебен ден
се включиха и студенти, участници в програма за подкрепа на студенти от ромски
произход, обучаващи се в медицински специалности. Христина Велчева и
Ростислав Калчев разказваха на младежите за своя житейски път и как с упоритост
са постигнали мечтите си и сега се обучават в медицински специалности.
ОУ “Васил Левски, с. Видраре, София област - В едно малко селско училище,
сгушено в полите на Предбалкана, тази учебна година започна по малко поразличен начин. ОУ „Васил Левски” в село Видраре, София-област посрещна на 15
септември не само новата учебна година, но и г-жа Сюзън Сатън, Заместникпосланик на САЩ в България, г-н Евгени Тодоров и г-н Джон Соли от
политическия кабинет на Посолството. На празника присъстваха и Мария
Балканджиева от Център Амалипе, както и г-н Никола Петков, представител на
НССЕИВ към Министерски съвет. Макар училището да е малко, то има, а и показа
своите постижения. Развитието му е доказателство, че за постигане на добри
резултати не е основополагащо само участието на държавата; че ако има
мотивиран, работещ екип, нещата се
развиват в правилната посока. За
какво точно става въпрос: Училището
участва за втора поредна година в
п р о г р а м ат а . В н ач а л ото то
кандидатства към нас, като пилотно,
имащо нужда от помощ при
задържането на учениците си, както и
за включването на родителите в
дейностите си. Само за една учебна
година, ОУ „В.Левски” намали с над
80% застрашените от отпадане деца,
редуцира до минимум допускането
на безпричинни отсъствия, учреди
Училищно настоятелство, създаде Ученически парламент и Родителски клуб. След
приключването на първата година, училището показа, че е натрупало добър опит в
работата си в мултикултурна среда, опит, който може да предаде и на останалите.
Поради това, през втората година от програмата то е вече базово, т.е. такова, което
ще показва и привнася добрите си практики в своите пилотни училища. Всичко
това, разбира се, не остана незабелязано от г-жа Сатън, която бе очарована от това,
как на откриването на учебната година видя ромчета и българчета да изпълняват
както традиционни народни песни от българския фолклор, така и такива от
шарения фолклор на ромите. За наша най-голяма изненада, разбрахме, че тази
учебна година, освен ромчета и българчета, в училището имат желание да се
обучават деца от други Галактики, т.нар. „извънземни”. Техен представител посети
училището в село Видраре и след щателно проучване реши, че иска да се запише в
първи клас. Каза, че и други от „неговия вид” ще проявят желание да влязат в
класните стаи. Това е истинско доказателство, че работещият екип привлича деца
от всички етности, култури, цивилизации, Галактики . Деца и родители останаха
поласкани от вниманието, което им се оказва, тъй като, за жалост в „светлината на
прожекторите” винаги попадат големите градски училища. Целта на Център
Амалипе е да показва успяващите, тези, които вдъхновяват и чрез творчество,
провокация и индивидуален подход към всяко дете, създават една друга реалност Училище за всички! На добър час!
106 ОУ “Г.Цамблак” – гр. София - Началото на учебната година бе тържествено и
в 106 ОУ „Г.Цамблак” в град София, където официален гост бе Н.Пр. Лешек
Хенсел, посланик на Република Полша. На откриването присъстваха и Петър
Атанасов, представител на НССЕИВ, Теодора Крумова, зам-председател на
Център Амалипе, Момчил Баев от Център Амалипе, директора на Дирекция
“Образование” в Община Подуяне. 106 ОУ “Григорий Цамблак” се намира в самия
край на квартал “Христо Ботев” в София, всъщност малко извън него. И бидейки
накрая на квартала, или в началото на следващия, български квартал, в него се
стичат много от мечтите и надеждите
на ромските деца и родители от
“Христо Ботев”. В усмихнатата
септемврийска сутрин дворът на

училището беше пълен не само с
пременените с цветя и усмивки
п ъ р во к л а с н и ц и , а и с м н о го
истории… Една от майките ни се
усмихва. “Кои са твоите ученици?” – я
питаме. “О, моите три са малки. Вкъщи са. Но гледам още три деца, защото няма
кой да ги гледа – сами са. Виж колко са хубави. – и ни сочи един от притеснените
първокласници и едно усмихнато момиче от 3 клас. - Искам да ги изуча – всичките –
да завършат, да станат като вас. Аз учих само до 7 клас, но сега ще уча заедно с тях –
да взема осми…” Учениците бяха поздравени от официалните гости, които им
пожелаха да си държат в ученическите чанти ученолюбието, постоянството и найважното детската свобода! “Когато бях на вашите години аз не исках да уча езици, а
сега знам осем” – сподели с децата Посланикът на Република Полша Н.Пр. Лешек
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Хенсел. Той им пожела един ден те да бъдат на неговото място.
“Нашият символичен подарък за вас е тази географска
енциклопедия – обърна се към децата Теодора Крумова от Център
Амалипе. Пожелаваме ви всеки един от вас да намери в нея мястото,
което иска да посети, да отиде до там, но след това да се върне обратно в
България, защото тя има нужда от млади образовани хора. С цветя в ръка и леко
уплашения от първите си стъпки към училищния праг пристъпваха първолаците и
поздравяваха своите учители. Училището участва за първа година в програмата на
Център Амалипе за превенция на отпадането на ромските ученици от училище. С
годините то доказа положителни резултати по задържане на децата в класните стаи
и активна работа с техните родители. Директорът на училището Ирена Милева –
Цукева се зарече, че няма да се откаже от усилията си, защото вярва в децата си и в
това, че те могат да успеят. На откриването бяха и ромските студенти по медицина:
Йорданка Говедарска, Иван Димитров, Христина Велчева и Ростислав Калчев,
които приветстваха учениците и им показаха, че с труд и силна вяра всеки един от
тях може да прекрачи прага на университета. След официалното откриване
полският посланик обсъди с педагогическия колектив на училището и останалите
гости на тържеството, проблемите, които училището среща и подходите, които
прилагане – използване на интеркултурно образование, интерактивни методи на
преподаване. Обсъдена бе и възможността за обмяна на опит между училището и
училища в Полша. “Един от приоритетите на полското президентство на ЕС е
използването на човешките ресурси. И тук ромската общност има голям капацитет
– това е огромен, подценяван и неизползван човешки ресурс.” – подчерта посланик
Хенсел.
Началното училище „Хр.Смирненски”, град Бяла Слатина - НУ „Хр.
Смирненски” в град Бяла Слатина пък бе посетено от Гари Макдугъл, Председател
на борда на директорите на Фондация „Америка за България”, заедно със Сара
Перин, програмен директор „Социални програми”. В тържествения ден за
откриването на учебната година участие взе и Деян Колев, Председател на Център
Амалипе, както и Спаска Михайлова, Председател на Сдружение „Нов път”.
Празникът в училището започна подобаващо с издигане на знамето на България и
със слово на директора Евгени Ангелов. Програмата протече с много емоции и
настроение. В нея взеха участие ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. За първокласниците в
НУ „Христо Смирненски”
15
септември е особено важен ден. Те
бяха поздравени от официалните
гости, от своите учители и съученици.
Приветствие от името на родителите
поднесе Таня Бисерова, майка на
първокласник. Забавата бе
допълнително украсена от два танца
от децата, участници в СИП „Ромски
фолклор. Под звуците на училищният
звънец и с пожелание „Да ви върви по
в од а ! ” у ч и т е л к и т е о т І к л а с
посрещнаха своите ученици с хляб и
мед на прага на училището.
СОУ „Иван Вазов” в град Вършец - Център Амалипе посети и СОУ „Иван
Вазов” в град Вършец. Там празникът бе двоен, тъй като директорът г-жа Ани
Ангелова посрещна с „Добре дошли” малките първокласници в новия корпус към
сградата на училището. Така то се превърна училище по европейски образец. На
тържеството по повод първия учебен ден пожелания към учениците, учителите и
родителите, отправиха кмета на гр. Вършец, Боряна Бончева и Таня Ванова
представител на Център 'Амалипе”. Училищният духов оркестър и симпатичните
мажоретки с усмивка, музика и танци посрещнаха и малки, и големи.
Стихотворения, цветя и усмихнати лица се излъчваха и от всички деца.
Прекрасният двор на СОУ „Иван
Вазов” едва побра всички
съпричастни с днешния празник.
Гордостта в очите на родителите,
високите постижения на учителите и
възхищението на гостите не можеше
да не остане незабелязана! СОУ
„Иван Вазов” участва в програмата на
Център Амалипе за втора година като
базово училище. То продължава да
п о к а з в а в и с о к и р е з ул т ат и и
изключително добра работа с
общността и в частност с ромските
р од и т е л и . „ С к ъ п и р од и т е л и ,
Благодарим Ви!” – отправи своите и от целия учителски екип благодарности и
пожелания за още една успешна учебна година, директорът Ани Ангелова към
всички родители.С призив за единство, сплотеност и приятелство, се обърна към
учениците Таня Ванова от Център Амалипе.Съчетавайки красота, мъдрост от
културата на различните етноси и надежда за една успешна учебна година премина
първият учебен ден във всички училища, включени в Програмата на Център
Амалипе за превенция на отпадането на ромските деца от училище. В някои от
училищата този ден стана още по-слънчев от присъствието на момичетата и
момчета от Стипендиантската програма за подкрепа на студенти от ромски
произход, обучаващи се в медицински
специалности и тяхното желание да подпомогнат
работата на училищата в привличането и
задържането на ромските деца, в повишаването
на мотивацията на техните родители.

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО В
СФЕРАТА НА РОМСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Над 90 бяха участниците в провелото се край Велико Търново обучение по
застъпничество в сферата на ромското здравеопазване. Участници бяха
студенти по медицина и медицински специалности от цялата страна. Така за
трета поредна година реализирахме програма за подкрепа на студенти по
медицина и лекари специализанти от ромски произход. В нея се включиха както
първокурсници, така и студенти,
участвали за втора и трета година в
програмата, с което продължихме
нелеката си мисия да помагаме на
младите роми да повярват в своите
способности и да се борят за
мечтите си. През цялата седмица на
обучението студентите бяха заети с
натоварена програма, за която
повечето не бяха подготвени
психически и останаха изненадани
от наситеността и разнообразието на
дейностите като теоретични и
практически занимания. Ако в
първия ден на програмата повечето студенти не бяха във възторг от това, че
трябваше да отделят цяла седмица от лятната си почивка вместо да почиват на
плажа, то в следващите дни ние им показахме, че няма да съжаляват нито за миг,
дори напротив, че в края на периода
всички ще са приятели и даже няма
да искат обучението да приключи.
Така и стана. Сега всички размениха
имейли и фейсбук контакти, за да
продължат дружбата и
сътрудничеството си в градовете, в
които ще учат. Обучението се
проведе в две основни направления
– теоретично и практическо. Част от
темите бяха свързани с историята,
бита и културата на ромите,
реформите в сферата на
здравеопазването и отражението им
върху етноса, решаване на конфликти, социална и здравна интервенция в
общността, а от друга страна студентите опитаха и практическа работа в
няколко населени места в област Велико Търново – Горна Оряховица, Водолей,
Батак, Върбовка, Майско и Павликени, където бяха съпроводени от сътрудници
на терен в Център Амалипе, работещи по Програмата за превенция и контрол на
туберкулозата. Чрез посещението си студентите трябваше да се запознаят с
достъпа до здравни и образователни услуги в съответното населено място като
се срещаха с местните хора, лекари, учители или кметове. Резултатите от
теренната работа бъдещите медици представиха на следващия ден – 2
септември по време на конференция „Не сме безлични, нито безразлични”,
провела се в сградата на Областна управа. Участници в събитието освен
студентите бяха Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав
Дончев, Алина Ковач, ръководител на програмата за обществено здраве на
Институт Отворено общество – Будапеща, Мария Методиева – директор на
програма Рома в Институт Отворено общество – София, Доц. Пенчо Пенчев,
Областен управител, Д-р Иван Иванов – директор на РЗОК – Велико Търново и
Д-р Албена Ламбева – Директор на
РЗИ – Велико Търново. Целта на
практическата работа и
конференцията беше да стимулира
младите хора да заемат активна
мислеща позиция за подобряване на
здравния статус на ромската
общност, да покажат, че младите
р ом с к и м е д и ц и с а н е с а м о
медиатори между общността и
здравната система, а и потенциал,
който да подсили капацитета в
здравната система. В края на
натоварената седмица студентите се отправиха към Сливен и Стара Загора, за да
опитат още от теренната работа в ромски квартал. Там ги посрещнаха съответно
партньорите ни от Фондация
„Здравето на ромите” с председател
Д-р Стефан Панайотов и Сдружение
„Свят без граници”. В Сливен
застъпниците се включиха в
инициатива за подготовка на
кампания за превенция и контрол на
туберкулозата. Те наравно със
здравните медиатори на квартала и
сътрудниците на терен консултираха
жителите на изключително бедния
квартал като им обясняваха как да се
включат в кампанията, какви
продължава на стр.7
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продължение от стр.6

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО В
СФЕРАТА НА РОМСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

изследвания могат да преминат и как да разпознават симптомите на
заболяването. От 2009 г. Институт „Отворено общество” – София и Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” реализират програма за
подкрепа на роми, обучаващи се в медицинските университети и колежи
(RomaHealthScholarshipProgram). През изминалата учебна 2010/2011 година в
нея участваха близо 60 ромски младежи и девойки, а от новата учебна 2011/2012
г. се очаква броят им да достигне 100. Това е първата в страната ни програма за
подпомагане на висшето образование, насочена към лекари и медицински
сестри от ромски произход. Тя цели да съдейства за подобряване на
предоставянето на здравни грижи на намиращи се в неравностойно положение
представители на ромската общност у нас и за преодоляване на
дискриминацията в системата на здравеопазването. Наред с това, да се дадат
достойни примери за подражание, които да мотивират младите роми да се
насочат към кариера в здравеопазването. Идеята е чрез специално създаден за
Програмата Национален комитет за подбор предварително селектирани
кандидати – студенти по медицина и лекари-специализанти да преминат
специализирано обучение, което ще им помогне чрез предоставяне на здравни
услуги в райони с преимуществено ромско население, да работят за тяхното
приобщаване и включване в системата на здравеопазването.

СТУДЕНТИ-МЕДИЦИ ДИСКУТИРАХА ПРОБЛЕМИТЕ
НА РОМИТЕ ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА С
МИНИСТЪР ДОНЧЕВ

В продължение на три часа студенти от Програмата за подкрепа на роми в
медицинските университети дискутираха проблемите с достъпа до
здравеопазване и качеството на живот в малките населени места с Министъра
по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, директора на
Регионалната здравно осигурителна каса във Велико Търново д-р Иван
Иванов и директора на Регионалната здравна инспекция д-р Албена Ламбева.
Това стана по време на студентската
конференция „Не сме безлични,
нито безразлични”, организирана
от Център „Амалипе” като част от
обучението по застъпничество за
роми-медици. Конференцията се
проведе на 2 септември в Гербова
зала на Областна администрация –
Велико Търново. Ден преди
събитието студентите – разделени
на малки групи – посетиха селата
Батак, Върбовка (община
Павликени), Водолей (община В.
Търново), Беброво и Майско (община Елена), както и ромските квартали в гр.
Горна Оряховица. Там те се интересуваха от здравния статус и проблемите с
достъпа до качествени здравни услуги на местната ромска общност, както и от
трудностите в различни други области – образование, инфраструктура,
заетост. Наблюденията и изводите, до които достигнаха, студентите обобщиха
в презентации, които представиха на конференцията. Много емоции и
рационални предложения съпътстваха презентациите на всяка група.
Студентите не скриха професионалното си недоумение от случаи, на които са
попаднали по време на теренната си работа предишния ден: поставени
неточни диагнози, липса на ежедневно присъствие на медицински
специалисти, събиране на такси за здравни услуги, които се покриват от
здравно осигурителната каса, дори случай на смърт, поради забавяне на
неотложната медицинска помощ.
Споделиха болкат а си от
потресаващата бедност, с която са
се сблъскали на места, както и от
ниското качество на образование в
местните училища, което обрича
иначе надарените с природна
интелигентност ромски деца.
Студентите отправиха множество
ко н к р е т н и п р ед л оже н и я .
Наблюдението на бременността и
на родилката до една година след
раждането трябва да се покрива от
Здравната каса независимо от
здравно осигурителния статус: в крайна сметка, върховен е интересът на
детето, предложиха две от групите. Промени в нормативната уредба, които да
гарантират продажбата на лекарства във всяко населено място, поиска друга
група. Необходимо е да се обърне сериозно внимание на селата в т.нар.
„урбанизирани общини”, които не могат да кандидатстват по Програмата за
развитие на селските райони: напр. програма, по която общините да
кандидатстват само за селата с ниско качество на живот, както и санкции за

общините, в които качеството на живот в общинския център
е в пъти по-високо от това в кметствата, настояха
с туд е н т и т е .
Министър Дончев не скри, че е
искрено респектиран от
професионализма и от
з а с т ъ п н и ч е с к ат а с т р а с т н а
студентите. Той остана през цялото
време на дискусията и отговори на
всички предложения, отнасящи се
към подобряването на качеството
на живот в малките населени места.
Министърът подчерта, че парите не
с а о сновното за ромскат а
интеграция – пари ще се намерят,
включително от европейските фондове. Но е необходимо да се спечели
широка обществена подкрепа и в това отношение примерът на ромите –
студенти в медицинските университети, които говорят на професионален език
и по теми извън медицинските, е особено важен. Вие сте ходещата реклама на
ромската интеграция, посочи Дончев. Той подчерта, че лично ще се ангажира
Националната ромска стратегия да стане един от основните приоритети за
финансиране през новия програмен период, както и през настоящия – стига тя
да бъде изготвена по един прагматичен начин, както това се е случило със
стратегията за деинституционализация. „Планът за деинституционализация
предвижда да инвестираме 200 млн. лв. за 10 години за по-доброто бъдеще на
7 000 деца. Стъпка по стъпка той се случва – при това доста добре. Това искам
да постигнем и по отношение на ромската интеграция – конкретно планиране,
което да бъде осъществено”, посочи Дончев. Той не скри, че за целия процес
ще са нужни много години. Но за 10 – 15 години категорично можем да
обърнем „тренда” и да направим интеграцията необратима.

УЧИЛИЩЕ
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА РАБОТА В
МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА
В дните между 29 август и 1 септември 2011г. Център Амалипе проведе
обучителен семинар за работа в мултикултурна среда, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” МОМН BG051PO001- 4.1.03
„Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната
система” BG051PO001- 4.1.03 -0214 „Другостта е територия , която няма граници”.
Той се състоя в Арбанаси с целия педагогически екип на СОУ „Неофит Рилски” от
град Долна Баня. През трите дни на обучението бяха разгледани видовете ромски
групи в България, тяхната специфика, обичаи и празници. Важно бе участниците
сами да откроят ромските групи, от които са техните ученици, за да могат да
определят проблемите, възникващи
при работата с деца и родители от
съответната група. Обучението бе
изключително практически насочено,
спестихме тежкия информационен
материал и потопихме участниците в
конкретните проблеми при работата с
деца и родители от смесен етнически
състав. Чрез работа по групи успяхме
да откроим водещи негативи, както и
възможностите, които стоят пред
учителите при работата с ученици от
български, ромски и турски произход.
Отделните групи имаха за задача да
предложат практически решения на проблемите, стоящи пред тях. Вярваме, че
капацитетът на всяко училище позволява то да направи своя програма за задържане и
мотивиране на учениците от различните етнически групи. Поради това обучението бе
насочено към конкретният подход на учителите, към техните очаквания от учениците
от ромски произход. Във връзка с
това, бяха разгледани най-често
срещаните
стереотипи спрямо
ромската общност и децата в
частност. По време на обучението
представихме на участниците
програмата на Център Амалипе,
която е насочена към задържане на
учениците в класните стаи и
мотивирането на родителите от
ромски произход. СОУ „Неофит
Рилски” бе участник в първата
година от програмата, като базово
училище, но бе важно да запознаем
целият екип с целите й. Като
заключение от срещата можем да отбележим, че успяхме да определим
съществуващите проблеми при работа в мултикултурна среда. Успяхме да предадем
действащите позитивни модели за справяне с тях. Ако можем се да изразим образно
„топката е в полето на педагогическия екип”. Очакваме положителни промени и найвече – съвместна работа! От личен опит знаем, че проблем, който не можем самите ние
да разрешим, се превръщат по-скоро в препятствие, когато работим съвместно.
Разчитаме, че всяко едно обучение ще даде резултат тогава, когато участниците в
него успеят да излязат от ежедневните рамки, в които ги поставя образователната
система и претворяват своя и опита на своите колеги в позитивни начинания,
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Продължение от стр.5

СЪТРУДНИЦИ НА ТЕРЕН УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ ЗА
РАБОТА НА ТЕРЕН И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА
В РОМСКА ОБЩНОСТ.
В средата на месец септември екипът на Център Амалипе, работещ по програмата
за превенция и контрол на туберкулоза участва в обучение „Разширяване на
обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска
общност”, което беше открито от д-р Елена Кабакчиева – дългосрочен консултант
по програмата. По време на обучението беше пояснен начинът за работа на терен,
начин на попълване на документи и работа с база данни, както и достигане до
ключови целеви групи. Една от темите имаше за фокус симптомите на болестта
туберкулоза, начина на заразяване, предпазване и начин на лечение. Подобен род
обучение е от особена важност за успеха на работата в ромска общност предвид
спецификите на заболяването. Ако един човек е болен от туберкулоза, всички
негови контактни лица – близки и роднини в обкръжението му, трябва да бъдат
обхванати с така наречената химиопрофилактика с цел предотвратяване
заболяване на близките. Процесът на обхващане на всички контактни лица и самата
работа със семейството на болния изисква конкретни умения и познания в сферата
на социалната работа, които екипите от цялата страна, работещи по Програмата
придобиха на това обучение.
Ц Е Н Т Ъ Р „ А М А Л И П Е ” У Ч АС Т ВА В С Е К Т О Р Н А Г Р У П А
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
БЪЛГАРИЯ 2020
На 8 септември в сградата на Националния център по обществено здраве и анализ
(НЦОЗА) се проведе трета работна среща на секторна група „Здравеопазване”,
подготвяща раздел „Здравеопазване” към Националната програма за развитие
„България 2020”. Участници в нея са представители на различни структури на
Министерство на здравеопазването. По предложение на Център Амалипе в нея
вече са включени и неправителствени организации. Експертната група имаше за
задача да обработи и допълни документа „Кратък анализ на сектор здравеопазване,
възможни области на интервенция, индикативен финансов ресурс и метод за
изчисление”. В работния си вариант документът посочва три области за
интервенция, които по настояване на гражданските организации ще бъдат
увеличени и допълнени. Момчил Баев от Център Амалипе предложи здравната
интеграция на ромите да намери своето място в стратегическия документ, като найдобрият начин за това е определянето на специфична област на интервенция
„Подобряване на достъпа до здравни услуги на уязвимите етнически малцинства”.
В документа трябва да бъдат включени също така четири от основните добри
практики за подобряване на здравния статус на ромското малцинство, които са
доказали своята ефективност и са вече припознати като успешни от Министерство
на здравеопазването, а именно – здравно-социалните центрове в общността,
здравните медиатори, деинституционализацията и Програмата за подкрепа на
студенти по медицина от ромски произход. Останалите членове на групата
подкрепиха по принцип направените предложения.
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН,
ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ ПОСЕТИ КЛУБ К7 ВЕЛИКО ТЪРНОВО И
ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ.
Доктор Валерий Чернявски - портфолио мениджър на Глобалния фонд (ГФ) за
Източна Европа и Централна Азия посети Център Амалипе и младежкия
доброволчески клуб К7 – Велико Търново. Д-р Чернявски искаше да се запознае с
младежите, работещи по метода „връстници обучават връстници” по превенция на
ХИВ/СПИН и рисково сексуално поведение. Той разговаря с тях за това как
провеждат дейностите си по работа на терен и искаше да чуе от тях какво още може
да бъде направено с цел Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в
България да бъде доразвита и още по-успешна. Добрата новина, която Д-р
Чернявски сподели е, че след като приключи настоящият програмен период на
финансиране от ГФ до 2014 година, България всъщност има право да кандидатства
за следващия програмен кръг 11 за финансиране да дейности насочени към борбата
с ХИВ. След срещата с младежите Д-р Чернявски окуражи работещите по ХИВ
програмата в Център Амалипе да участват активно в подготвянето на българската
кандидатура за следващото финансиране.
ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБ К7 ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ
ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ
Над 90 младежи, сред които студенти и ученици от общо 18 града в страната
участваха в есенно училище за напреднали в превенция на ХИВ/СПИН и работа на
терен чрез подхода „Връстници обучават връстници”. Обучението се организира
Министерството на здравеопазването и Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”,
финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария. Есенното училище се проведе в Националния учебен
център на БЧК в село Долни Лозен от 30 септември до 4 октомври. В него участваха
екипите на 18 неправителствени организации, под-получатели по Компонент 7
„Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.)
чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.
Основната цел на есенното училище е повишаване капацитета на
неправителствените организации и младежите, които работят по подхода
„Връстници обучават връстници” за превенция на ХИВ/СПИН сред млади хора в
риск. По време на обучителните сесии младите хора се подготвиха за работа на
терен като обучители на връстници в сферата на промоцията на сексуално и
репродуктивно здраве и превенция на ХИВ/СПИН извън училище. Участниците в
обучението получиха достъпна информация по проблемите на ХИВ/СПИН и
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полово-предавани инфекции, нежелана бременност и
контрацепция. Чрез съвременни методи и дискусии те работиха
върху комуникативните си умения, умения за работа в екип, за
толерантност към различието, за вземане на решения и превенция на
рисковото поведение. Работата на терен чрез подхода ” Връстници обучават
връстници” цели промяна в знанията и поведението на младите хора в риск по
посока на избягването на рисковете от инфектиране с ХИВ, чрез промоция на
здравословен начин на живот, разпространение на здравно-образователни
материали, психологическа и социална подкрепа.

РОМСКО ЗДРАВЕ
АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ
ВЪРХУ РОМСКАТА ОБЩНОСТ В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА- СЕПТЕМВРИ
ОПАСНОСТ ОТ ЕПИДЕМИЯ СРЕД РОМИТЕ В ПЛОВДИВ И РЕГИОНА
Опасна Епидемия от Хепатит А в Пловдив и региона може да се очаква през
есента. За това предупреждават от Инфекциозната болница в Пловдив.
Причината са необичайно увеличаване на заболелите от жълтеница. Най-голям
брой на заболелите има в ромския квартал „Столипиново”. Мръсотията в
квартала, фекалните води, които се стичат по улиците и лошата хигиена са сред
най-честите причини за заразяването с жълтеница. В самите блокове пък
налягането е ниско и хората пълнят туби с вода от избите. Лесна умора,
температура и пожълтяване са симптомите на хепатит А. Медиците
предупреждават, че човек може да се зарази с хепатит и при консумация на
сладолед или закуска, закупена от улицата. Ако заразеният с хепатит А не постъпи
в болница, той може да почине заради усложнения при заболяването.
БОЛНИЦИТЕ С НАД 303 МЛН. ЛВ. ДЪЛГОВЕ ДО ЮНИ
303 178 000 лв. са натрупаните задължения на държавните и общинските
лечебните заведения за болнична помощ към 30 юни тази година, "Просрочените
задължения на тези лечебни заведения към същия период са 86 604 000 лв. От тях
задълженията само на държавните лечебни заведения за болнична помощ към 30
юни 2011 г. са 243 314 000 лв., като просрочените такива към същия период са 53
372 000 лв. Задълженията на общинските лечебни заведения за болнична помощ
към 30 юни са в размер на 59 864 000 лв., като размерът на просрочените такива за
същия период е 33 232 000 лв." Част от натрупаните задължения са заради новите
начини на диагностика и лечение, финансирани от държавата, които изразходват
повече средства.
НОВА КОМИСИЯ ЩЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНИТЕ НА ЛЕКАРСТВАТА
Нова структура към Министерски съвет – Комисия по цени и реимбурсиране ще
определя цените на медикаментите които се покриват с обществени средства
/Реимбурсния списък/ и на пределните цени на лекарствата с рецепта и без
рецепта в аптеките.
ЛЕКАРИ ИСКАТ ЗАКОН ЗА СПЕШНАТА ПОМОЩ
Лекари от спешната помощ от Варна и цялата страна изпратиха писмо до
Министерството на здравеопазването и парламентарната комисия по
здравеопазване с искане за приемане на закон за спешната помощ. Специалистите
искат в закона да бъде регламентиран статутът на лекарите в тази сфера, както и
точно определение на понятията спешна и неотложна помощ. Освен това
лекарите настояват за достойно заплащане и за приемане на поправки в
Наказателния кодекс, с които да се криминализират проявите на агресия спрямо
лекарите при спешни повиквания.
БЪЛГАРИЯ – ПРЕДПОЧИТАНА СТРАНА ЗА ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ
България е сред страните, които комбинират ниски цени на медицинските услуги
с професионален опит на медицинския персонал и могат да се превърнат в
предпочитана дестинация за така наречените здравни туристи, отбелязват
Ройтерс и британският в. "Индипендънт", като се позовават на публикуван днес
доклад на компанията за анализи Икономист интелиджънс юнит. Все повече
западняци ще търсят по-евтино лечение зад граница. Франция, САЩ и Германия
се очертават като водещи дестинации за здравните туристи. Освен България,
Полша, Мексико и Индия също съчетават ниските цени в сферата на
здравеопазването с опита на здравния персонал и също могат да станат
предпочитани дестинации за здравен туризъм, се посочва в доклада. Това ще
създаде в тези страни повече работни места в сферата на здравеопазването и ще е
източник на приходи. Със застаряването на населението в някои западни страни
бюджетите на здравните им системи бяха намалени и това принуди хората да
търсят по-евтино лечение в чужбина. Някои предпочитат такова лечение, защото
в родината им то не се покрива достатъчно добре от националните здравни
системи или от частните медицински застрахователи. Най-популярни за
здравните туристи са леченията на стерилност, пластичната хирургия,
стоматологичните лечения, смяната на тазобедрената става, лазерните операции
на очите . В доклада се предупреждава, че този здравен туризъм крие рискове.
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Опасни бактерии могат да се разпространят чрез него по целия
свят. През 2013 г. влиза в сила нова европейска директива,
съгласно която пациенти от страни от ЕС, лекували се в други
страни от ЕС, ще могат да възстановят средствата за лечение. Тази
директива само ще увеличи тенденцията за здравен туризъм, се посочва в
доклада, цитиран от "Индипендънт". Велико Търново запази своите общински
болници
По предложение на общинския съветник д-р Мавроди Калейнски, ОбС Велико
Търново разреши финансиране на общинската Специализирана болница за
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” и на ЦКВЗ
–Велико Търново ЕООД, което въпреки оскъдните средства, привеждани от
държавата ще запази структурата и дейността на общинските болници. Това ще
подпомогне работата на Център Амалипе по Програма „Укрепване на
Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България” и
нейният Компонент 5: „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция
и контрол на туберкулозата в ромска общност”, финансирана от Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, малария и туберкулоза.
В началото на месец септември тази година Център Амалипе и екипът, работещ
по Програмата изразиха своята подкрепа към болницата в свое писмо да кмета на
Община Велико Търново – Д-р Румен Рашев. В своето обръщение екипът на
Център Амалипе казва: „За тревога на гражданския сектор и стотици пациенти на
болницата, тя е пред фалит, който ако бъде допуснат, ще остави твърде голям брой
уязвими и социално слаби лица без достъп до навременно и качествено лечение
на заболяване, което се предава по въздушно - капков път и прави уязвими деца и
възрастни. Фалитът на болницата ще принуди жителите на общините Велико
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени, Стражица, Сухиндол, Свищов
да пътуват до други областни градове, за да търсят специализираната помощ на
болници като тази, които нямат аналог. „
3144 ДУШИ СЕ ИЗСЛЕДВАХА ЗА ТУБЕРКУЛОЗА ПО ВРЕМЕ НА
„СЕДМИЦАТА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ” 03.10.2011 г.
3144 души се възползваха от безплатните прегледи и консултации за туберкулоза
по време на „Седмицата на отворените врати”. Тя се организира от МЗ и Програма
„Подобряване на контрола на туберкулозата в България”. Това е третата седмица
на отворените врати от началото на годината досега. Безплатните прегледи се
проведоха от 12-16 септември в специализираните лечебни заведения във всички
28 области в страната. По време на кампанията 65 души бяха диагностицирани
със заболяването и приети за лечение, а при 184 се откри латентна туберкулозна
инфекция. Тези хора са насочени за химиопрофилактика. През „Седмицата на
отворените врати” 4 826 пациенти се подложиха и на скрининг за риск от
развиването на туберкулоза чрез попълването на анкетна карта. Регулярното
провеждане на „Седмиците на отворените врати” съдейства за навременната
диагностика, лечение и профилактика на туберкулозата. Затова през декември МЗ
и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” ще проведат
още една седмица на отворените врати.
КАКВО СВЪРШИХА УПРАВЛЯВАЩИТЕ
ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- 07.2009 ДО 08.2011
(ОТЧЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО)
През отчетния период са реализирани обединяване на съществуващите
регионални центрове по здравеопазване и регионални инспекции за опазване и
контрол на общественото здраве, като се намали значително тяхната численост. По
този начин на територията на всяка област вече функционира само една
административна структура, която провежда държавната здравна политика и
отговаря за предоставянето на административните услуги по места.
-С обединяването на Националния център по опазване на общественото здраве и
Националния център по здравна информация в Национален център по обществено
здраве и анализи се очаква подобряване на организацията на работа и повишаване
ефективността на експертно-консултативната, научно-изследователската и
аналитичната дейност в областта на опазване на общественото здраве.
-Извършени бяха нормативни промени, насочени към усъвършенстване дейността
на Център“Фонд за асистирана репродукция” и подобряване качеството на
дейността на лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана
репродукция
-Закрити бяха Националният медицински координационен център, като неговата
дейност бе поета от Министерство на здравеопазването, както и Център “Фонд за
трансплантация”. Неговата дейност се пое от Център “Фонд за лечение на деца” –
по отношение на лицата до 18 години, и от здравното министерство – за лицата над
18 години.
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реалности и потребностите на населението от медицински услуги
за съответния регион
-В края на 2010 г. всички лечебни заведения за болнична помощ
приведоха структурата и дейността си в съответствие с утвърдените от министъра
на здравеопазването нови медицински стандарти за качество на оказваната в
България медицинска помощ.
Издадени бяха 306 нови разрешения за осъществяване на лечебна дейност на
болници, комплексни онкологични центрове, центрове за психично здраве и
центрове по кожно-венерически заболявания.
На всички лечебни заведения бяха определени нива на компетентност на отделните
клиники, отделения и лаборатории.
През 2011 година беше изготвена и представена Концепция за развитие на
спешната медицинска помощ в България, като се поставя акцент върху рискови
групи със затруднения в достъпа до медицинска помощ.
Въведе се възможността за разкриване на дежурни кабинети в лечебните заведения
за извънболнична помощ с цел осигуряване на достъпна и качествена първична
извънболнична медицинска помощ на здравноосигурените лица през нощта, в
почивните и празничните дни.
Регламентираха се и ясни правила за избор на лекар или лекарски екип от страна на
пациентите в лечебните заведения.
След промени в Закона за лечебните заведения бяха престуктурирани
съществуващите психиатрични диспансери в 12 центъра за психично здраве, които
предлагат предимно програми за рехабилитация и интеграция на лица с психични
разстройства.
Успоредно с това бе направена и законодателна промяна, която дава възможност на
държавните психиатрични болници да предоставят социални услуги. По този
начин бе намален болничният престой на лицата с психични разстройства до
овладяване на острото им състояние.
Постигнати са и значителни успехи в изпълнението на националните програми за
превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, както и в други национални
програми - за ограничаване на тютюнопушенето; за ограничаване на
остеопорозата; за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г. и др.
Предприеха се и мерки за насърчаване на раждаемостта чрез покриване разходите
на семействата за лечение на стерилитета и ин витро зачеването.
В началото на 2011 г. за първи път в страната бе учреден и вече функционира
Обществен съвет за правата на пациента с участието на представители и на
четирите национално представени пациентски организации.
В резултат от извършените нормативни промени от 1 януари 2011 г. лекарствените
продукти, необходими за лечението на състояния след трансплантация на тъкани и
органи, редки заболявания и лекарствените продукти за поддържаща хормонална
терапия, се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, за да се
гарантира по-добър и ефективен механизъм за достъп до тези лекарства.
Въведени бяха облекчения и по-голяма прозрачност в административния режим по
включването на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък.
Създаде се Комисия по цените на лекарствените продукти.
С цел утвърждаване авторитета на българските лекари се предприеха мерки за
осъвременяване образованието на медицински персонал и развитие на системата
за професионална квалификация в здравеопазването
Прие се Наредба за професионалните дейности, които медицинските сестри,
акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат
да извършват по назначение или самостоятелно.
Изготвени бяха предложения за промени на Наредба № 34 за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването. Предвижда се определянето на броя
на местата за специализанти за всяка следваща календарна година да се основава
на анализ на състоянието на специалистите в системата на здравеопазването.
Облекчи се приемът на специализанти по “спешна медицина“.
Утвърдена беше Националната здравна карта на Република България

-Предприеха се мерки за преструктуриране на болничната помощ и определяне на
адекватен статут на лечебните заведения съобразно здравно-демографските
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