
ФРЕНСКИЯТ ПОСЛАНИК Н.ПР. ФИЛИП 
ОТИЕ ПОСЕТИ ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ

На 28.02. посланикът на Република Франция 
Н.Пр.Филип Отие посети Център Амалипе като част от 
визитата си във Велико Търново, свързана с откриването 
на изложбата „Архивите на планетата“ на фотографии, 
направени от “операторите” на прочутия френски банкер 
и филантроп Албер Кан преди век.  В продължение на час 
и половина той дискутира с екипа на Център Амалипе 
положението на ромската общност в България, 
обществените нагласи по отношение на интеграцията, 
както и случаят „Катуница“, причините и последиците от 
него. Теодора Крумова запозна екипа на посланика с 
дейността на Център Амалипе в сферата на 
образованието и в частност цялостната програма на 
Амалипе за въвеждане на интеркултурно образование 
включително СИП 
„Фолклор на етносите 
– ромски фолклор“ . 
А т а н а с  С т о я н о в  
представи работата на 
Ц е н т р о в е т е  з а  
р а з в и т и е  н а  
общността, създадени 
в шест общини в 
Б ъ л г а р и я .  Н . П р .  
Филип Отие беше живо заинтригуван от тенденциите в 
общността и промяна в нагласите по отношение на 
образованието. Той и Вероник НОРТ-МИНКА, Първи 
секретар и Аташе по въпросите на институционалното и 
техническото сътрудничество категорично се съгласиха, 
че положителните примери в общността трябва да бъдат 
насърчавани и популяризирани. Те са не само ролеви 
модели, които могат да подпомогнат развитието на 
самата ромска общност, но са и най-ефективните 
носители на промяната не само в общността, а и по 
отношение на нагласите към ромската общност в цялото 
ни общество. Гостите си тръгнаха с пожелание 
съвместните инициативи да продължат, както и с 
желанието да бъдат гости и на деветото издание на 
Детския ромски фестивал „Отворено сърце“, който 
Център Амалипе ще организира на 9 – 10 юни във Велико 
Търново.
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Френският посланик Н.Пр. 
Филип Отие посети Център 
„Амалипе“

С р е щ а  н а  Д ъ р ж а в н и я  
секретар Хилари Клинтън с 
ромски активисти

Националната стратегия за 
интеграция на ромите бе 
одобрена от НС
ШЕксперти на ЕК и ромски 
Н П О  д и с к у т и р а х а  
Националната стратегия за 
интеграция на ромите
ШПублично-информационно 
с ъ б и т и е  з а  н о в и т е  
стратегически документи
ШРаботата в сферата на 
ромската интеграция ще 
продължи
ШЦентър „Амалипе“ взе 
участие в международна 
конференция провела се в 
Белград

Работен вариант на закона за 
училищното образование 
ШКръгла маса за Закона за 
училищното образование
ШП р о г р а м а  н а  М О  з а  
ограмотяване на възрастни 
хора
ШЦОИДУЕМ обсъди своя 
план за 2012
ШАлея на славата в  СОУ "П. 
К. Яворов" - гр. Стралджа  

Училище в село Джурово 
стартира проект по програма 
успех

2 1  ф е в р у а р и  -  
М е ж д у н а р о д е н  д е н  н а  
майчиния език 
ШРоми и българи събираха 
помощи за бедстващите в с. 
Бисер
Ш14 февруари
ШЦентър „Амалипе“ дарява 
компщтри на ЦРО, училища и 
НПО
ШНационална анти-Спин 
кампания

Проект „Насърчаване на 
социалното включване на 
младите хора“

ШКампания за превенция на 
туберкулозата се проведе в 
с.Дъскот
ШЗдравен анализ февруари 
2012

ШПетльовден
ШСирни заговезни

СРЕЩА НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР 
ХИЛАРИ КЛИНТЪН С РОМСКИ АКТИВИСТИ 

 
С ъ е д и н е н и т е  
Американски Щати ще 
се присъединят като 
н а б л ю д а т е л  к ъ м  
и н и ц и а т и в а т а  
Д е с е т и л е т и е  н а  
ромското включване. 
Това заяви на среща с 
представителите на 
ромски организации в 
България Държавният 

секретар Хилари Клинтън. В сградата на Американското 
посолство в София тя разговаря с десет ромски 
активисти, представители на Клуба на ромите-стажанти 
в Народното събрание, Институт „Отворено общество“ и 
Център за междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе“. Срещата бе част от кратката, пет-часова 
визита на Държавния секретар на САЩ в България на 5 
февруари, която включваше разговори с министър-
председателя Бойко Борисов, президента Росен 
Плевналиев и ромските активисти. Страните, които по 
една или друга причина не са интегрирали напълно 
жените и малцинствата не реализират високи нива на 
брутен вътрешен продукт, защото не използват напълно 
човешкия си потенциал., заяви г-жа Клинтън в началото 
на разговора с ромските активисти. Тя поздрави 
българското правителство за изготвянето на национална 
ромска стратегия, както и за това, че ромската общност е 
участвала в процеса. Ангажирана съм морално с това да 
подкрепям правата на ромите като важна задача, посочи 
Държавният секретар на САЩ. Наблягайки на 
необходимостта от изпълнение на плановете за ромска 
интеграция, г-жа Клинтън посочи, че това е от интерес на 
държавите и не бива да се остава с впечатление за 

продължава на стр.2

Модераторите от Център за развитие на 
общността обходиха къщите в ромския 

квартал на града и приканиха хората да дарят кой каквото 
може за бедстващите. И въпреки че самите жители на 
Нови пазар се нуждаят от подкрепа и много семейства от 
ромския квартал са в постоянно бедствено положение, 
всяка къща даде своя принос за кампанията. С помощта 
на общинска администрация – Нови пазар събраните 
помощи бяха откарани в с. Бисер. Емилия Алдинова, 
модератор в Центъра за развитие на общността сподели, 
че идеята е възникнала спонтанно, в знак на 
съпричастност към пострадалите. „Никой няма роднини 
сред жертвите на бедствието, но ромите следиха 
новините с тревога и болка, сякаш става дума за 
собствения им квартал“, каза Емилия. „Сред ромите в 
града ни също има бедни и мнозина се нуждаят от помощ. 
Но с готовност даваха дрехи и завивки, никой не 
поставяше въпроса, че ние сме мюсюлмани, а 
пострадалите – християни, ние сме роми, а те не са – 
всички сме хора...“, допълни Ю.Шакир, който също е 
общностен модератор в Центъра.  По този начин  
жителите на Нови пазар  показаха, че толерантността и 
обичта към хората са без цвят, раса и етнос.

РОМИ И БЪЛГАРИ В НОВИ ПАЗАР 
СЪБИРАХА ПОМОЩИ ЗА БЕДСТВАЩИТЕ 
В С. БИСЕР

Ден на Съпричастност към жителите от бедстващите 
региони се проведе на територията на Община Нови 
пазар. Там на 9 февруари 2012 г. бе организирана  
б л а г о т в о р и т е л н а  
кампания за набиране на 
д р е х и ,  з а в и в к и  и  
хранителни продукти. 
Инициативата е плод на 
съвместните усилия на : 
Център за развитие на 
общността - Нови пазар, 
създаден от  Център 
„Амалипе”, Семейно 
консултативен център за деца и родители и Женско 
ромско сдружение „Хаячи”, гр. Нови пазар. Даренията се 
приемаха на предварително обявен сборен пункт.  

ФЕВРУАРИ  2012
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СРЕЩА НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКРЕТАР 
ХИЛАРИ КЛИНТЪН С РОМСКИ АКТИВИСТИ - 

ИНФОРМАЦИЯ
половинчатост. Деян Колев благодари за това, че в кратката си визита 
Държавният секретар е включила среща с ромските активисти. Това е 
важен политически знак и ние го оценяваме високо – като български 
граждани ние работим с националните институции, но 
международната подкрепа за ромската интеграция винаги е била 
особено важна, подчерта Колев. Той наблегна на значението на 
образованието за модернизацията на ромската общност, като посочи, 
че става дума за интеркултурно образование в де-сегрегирана, 
етнически смесена училищна среда. Затова е важно в новия Закон за 
училищното образование, който в момента България подготвя да има 
текстове, обезпечаващи десегрегацията и интеркултурното 
образование. Застъпничеството е важно средство, което ромските 
граждански организации използват в диалога с националните 
институции; международната подкрепа е особено важна за успешното 
застъпничество, тъй като политиките за ромска интеграция на този 
етап все още не срещат широка обществена подкрепа, политиците са 
нерешителни, а средата, в която работят гражданските организации 
често е недоброжелателна. Мария Методиева наблегна на 
необходимостта от овластяване на ромската общност. Доброто 
образование е първа крачка, но тя трябва да доведе до навлизане на 
образованите роми във всички сфери на обществения и политическия 
живот, за да могат те да поемат своя дял от отговорността за ромската 
интеграция. Ганчо Илиев допълни с необходимостта образовани роми 
да бъдат назначени в правителствените институции. Вече има много 
добри специалисти от ромски произход, но тяхното присъствие в 
институциите, особено в тези на централно ниво, е минимално. Той 
посочи като пример включването на афроамериканци и испано-
американци в институциите на САЩ, което не само е подпомогнало 
интеграцията на малцинствата там, но е направило институциите по-
ефективни. Спаска Михайлова подчерта необходимостта от 
целенасочени мерки за равноправие на ромската жена. Тя благодари на 
г-жа Клинтън за нейния постоянен ангажимент за еманципация на 
жените, като посочи, че ромската жена се явява двойно изключена и че 
потенциалът на ромските жени трябва да бъде развит и използван. 
Огнян Исаев говори за съществуващата дискриминация, която кара 
много от образованите роми да прикриват произхода си. Понастоящем 
имаме две големи групи роми – едни, които са крайно маргинализирани 
и живеят в гета на ръба на закона и други, които са образовани и 
интегрирани. Медиите, а често и политиците налагат представата, че 
първата група роми са правило, а другите са „изключения“, което води 
до стереотипи и дискриминация, поясни Исаев. Изказвания направиха 
и Кина Асенова и Анелия Дудинова, които посочиха важността от 
включването на роми в бизнеса и икономическия живот. Галя Трайкова 
разказа накратко за Програмата за подкрепа на роми-студенти по 
медицина, осъществявана от Институт „Отворено общество“, както и 
за ежедневната си работа като единствен експерт от ромски произход в 
Министерство на здравеопазването. Тя наблегна на необходимостта 
българското правителство да продължи програмите за насърчаване на 
роми-висшисти и за назначаване на повече ромски експерти в 
различните министерства. Атанас Стоянов посочи Стажантската 
програма за роми в Народното събрание (подкрепяна от Институт 
„Отворено общество“) и Центровете за развитие на общността 
(създадени от Център Амалипе в 6 общини) като примери за това как 
потенциалът на младите роми може да бъде развит и те да се ангажират 
с дейности на терен за развитие на ромската общност. Необходимо е 
българските институции да подкрепят и продължат тези инициативи, 
настоя Стоянов. Той бе поздравен от г-жа Клинтън за това, че е избран 
за общински съветник в своята община Стражица, което е добър 
пример за това, че ромите могат да подкрепят роми. В заключение 
Хилари Клинтън посочи, че ромската тема трябва да се придвижи по-
напред в дневния ред на обществата от Източна Европа. Проблемите, с 
които се сблъскват ромите са подобни на проблемите, с които се 
сблъскват изключени малцинства от целия свят. Ромските организации 
от България са доказали своята ефективна работа и е много важно те да 
имат и отстояват свой общ дневен ред, програма от цели и искания. 
Американското правителство ще подкрепя една така програма. 
Настоящата среща ще има свое продължение, посочи Н. Пр. Джеймс 
Уорлик и благодари на участниците за ангажираността им в защитата 
на правата на ромите.

РОМИТЕ БЕ ОДОБРЕНА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

В деня, който започва прехода към пролетта – 1 март – Народното 
събрание единодушно одобри Националната стратегия за интеграция 
на ромите. Общо 104 депутати консенсусно подкрепиха документа – 
всички гласуваха „за“, без нито един „против“ или „въздържал се“. 
Вицепремиерът и председател на НССЕИВ Цветан Цветанов 
представи стратегията с думите, че тя е предложена за обсъждане на 
парламента, тъй като правителството и ГЕРБ въвеждат дългосрочен 
акцент за интеграцията на ромите и искат това да стане с участието и на 
останалите парламентарни партии. Нека това да бъде стратегия, приета 
от 41-то Народно събрание и реализирана от всички следващи 
парламенти, от всички нас, всички заедно, посочи Цветанов. 
Депутатите от ГЕРБ подкрепиха документа безрезервно. Народните 
представители от БСП и ДПС също гласуваха „за“, но с известни 
резерви. Според Мая Манолова от БСП документът има твърде 
пожелателен характер. Милена Христова, единствен депутат от ромски 
произход в настоящия парламент, възрази че не са записани никакви 
конкретни мерки и отбеляза, че правителството е органът, който трябва 
да проведе политиката по приобщаването на ромите, а не общините, 
както е предвидено. Лютви Местан заяви, че ДПС ще гласува "за" 
стратегията, но отбеляза, че има необходимост от по-прецизно и по-
конкретно анализиране на причините за основния проблем, който 
препятства пълноценната интеграция на ромите. Депутатите от Атака 
не участваха в гласуването. Според тях Стратегията е привилегия за 
една етническа група. Идеята НСИР да бъде приета с решение на НС бе 
едно от основните искания на ромските организации, издигнато на 
поредица от конференции, организирани от Център Амалипе, Ромска 
академия за култура и образование, Сдружение „Свят без граници“, 
Сдружение „Нов път“ и Фондация „Рома – Лом“ през октомври 2011 г.  
Самата Национална стратегия бе приета от Министерски съвет на 21 
декември 2011 г., като в Решението на МС 01/05.01.2012 бе включено 
представянето на документа за приемане от Народното събрание. 
Заедно със Стратегията бе приет и План за действие, който не бе внесен 
за гласуване в Народното събрание и ще бъде отговорност на 
Министерски съвет.

ЕКСПЕРТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И РОМСКИ 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУТИРАХА 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
РОМИТЕ 

Представители на Европейската комисия и ромски неправителствени 
организации разговаряха за Националната стратегия за интеграция на 
ромите и как тя трябва да бъде обвързана с усвояването на 
европейските фондове. Това стана на 28 февруари на среща, провела се 
в гр. София. Осем експерта от три главни дирекции (“Заетост”, 
“Регионално развитие” и “Правосъдие”) представляваха Европейската 
комисия на срещата. С тях разговаряха Ганчо Илиев и Милена Илиева 
(“Свят без граници”), Стела Костова (Ромска академия за култура и 
образование), Румян Русинов (Център за публични политики и 
застъпничество), Серги Каракашев (Ромска фондация “Искра”), Румян 
Сечков (Фондация С.Е.Г.А.), Малина Георгиева, Милен Миланов 
(Ромски образователен фонд) и Деян Колев (Център “Амалипе”). Те 
дискутираха Националната стратегия за интеграция на ромите, 
трудностите пред използването на европейските фондове през 
настоящия програмен период и необходимите стъпки за по-тясно 
обвързване на европейските фондове и ромската интеграция през 
новия период. Ромските активисти се обединиха около оценката, че 
техните основни предложения не са били отразени в окончателния 
вариант на националната ромска стратегия и консултативният процес е 
бил по-скоро формален. Стратегията е добър документ, като слабите 
части в нея са мониторингът и механизмите за изпълнение. Планът за 
действие по същество не е план – той описва съществуващи дейности и 
не планира нови – всички предложени нови дейности са били 
изключени от финалния вариант на Плана за действие или са били 
оставени без финансиране. Друга сериозна слабост е и липсата на 
адекватно финансиране: 71 от 120 предвидени в Плана дейности са без 
предвидено финансиране. Тези слабости са щели да бъдат преодолени 
ако Министерски съвет бе одобрил предложеното от ромските 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА 



Петко Ковачев се прие да бъдат публикувани и достъпни за 
всички партньори, а не само за отделните ведомства. През месец 
март  ще бъдат подготвени първите рамки на НПР; до 27 февруари 

ще бъде изготвен първи вариант на детайлизирана стратегия по 
приоритети, след което ще бъде обсъждан в работна среща на работна 
група към СР;  в края на месец май ще бъде представен актуализиран и 
финализиран вид на стратегиите по приоритети; в средата на месец 
юни ще бъде изготвен предварителен вариант на междинните доклади 
по цялостното интегриране и консолидиране  на приоритетните 
стратегии в  единен документ – НПР „България 2020“. 

РАБОТАТА В СФЕРАТА НА РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ЩЕ 
ПРОДЪЛЖИ, НЕ ЗАЩОТО СМЕ В ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА 

РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ, А ЗАЩОТО РОМИТЕ СА 
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

Националната стратегия за интеграция на ромите в Българското 
общество беше една от темите, разгледана по време на конференция 
„Практическо прилагане на интегрирания модел „Полицията в близост 
до обществото 2011 – 2013 г.”, провела се в Областна управа под 
патронажа на Областния управител на Велико Търново Доц. Пенчо 
Пенчев. Инициативата е в изпълнение на утвърдените от Министъра на 
вътрешните работи Насоки за оптимизиране на полицейската дейност 
в контекста на интеграционния модел и поет ангажимент от 
ръководството на ОДМВР – Велико Търново към кметове, зам.-
кметове, председатели на общински съвети и неправителствени 
организации в област Велико Търново, които бяха участници в 
конференцията. Конференцията беше открита от Директора на 
ОДМВР и Зам.-областния управител на Велико Търново, а Гл. 
инспектор Иван Каназирски – Началник отдел ОП при ОДМВР 
представи Стратегията „Полицията в близост до обществото” и 
проблемно ориентирания подход. От името на Център Амалипе 
Момчил Баев представи Националната стратегия за интеграция на 
ромите (НСИР), както и най-често срещаните предразсъдъци спрямо 
ромите. Темата предизвика оживен дебат, тъй като присъстващите 
служители на ОДМВР и районните управления на полицията вече са 
участвали в обучения за работа в мултиетническа среда, организирани 
от Център Амалипе. Основните точки, върху които Баев говори, целяха 
да запознаят аудиторията с хронологията на актуалните събития по 
създаването и приемането на НСИР. В един от акцентите той представи 
Решение No. 1 на Министерски съвет от 05.01.2012 година, в което МС 
(1) Одобрява проекта на Националната стратегия на Република 
България за интегриране на ромите (2012 – 2020);  (2) Приема Плана за 
действие за изпълнение на НСИР (2012 – 2020);  (3) Предлага на 
Народното събрание да разгледа и приеме проекта на Националната 
стратегия. Решението по точка 3 беше едно от основните искания на 
Център Амалипе и всички ромски организации, които го издигнаха. 
Другият основен акцент, който Баев представи е, че НСИР беше 
внесена в НС и бе одобрена от 7 парламентарни комисии. Някои от 
въпросите, които представители на РПУ и ОДМВР задаваха, бяха 
свързани с степента на образованост на ромските деца, живота на деца 
в институции и деинституционализацията и сътрудничеството с 
неправителствения сектор. Като следващ акцент в изложението си 
Момчил Баев представи Глава 5: Върховенство на закона и 
недискриминация на НСИР, която има по-пряко отношение към 
работата на органите на реда и служители в системата на МВР. Основна 
оперативна цел на Глава 5 е гарантиране на правата на гражданите, с 
акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, 
недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на 
„език на омразата”. Във връзка с това, Баев представи няколко 
конкретни точки, които се предвиждат в Плана за действие за 
изпълнение на НСИР (2012-2020) и Десетилетие на ромското 
включване (2005-2015). Малка част от конкретните дейности 
предвиждат обучения на полицейски служители по правата на човека и 
проблемите на малцинствата в рамките на служебната учебна година 
по месторабота, едноседмични теоретико-практически курсове на 
обучение на национално и местно ниво на тема „Работа на полицията с 
етническите малцинства” и други. В тази връзка мнозинството от 
присъстващите се съгласиха с Момчил Баев, че интерактивно 
практическо обучение най-ефективно би се случило при откъсване на 
служителите от работа и професионални ангажименти с цел по-
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ЕКСПЕРТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И 
РОМСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСКУТИРАХА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ 
организации Приложение “Програми за подкрепа на изпълнението на 
НСИР”. Приложението е било обсъдено в рамките на съгласувателната 
процедура на актовете на МС и самият Вицепремиер Цветанов е 
уверил, че е прието. Въпреки това то не присъства в Решението на МС и 
вече два месеца секретариатът на НССЕИВ не го предлага отново в МС 
– пример за фрапиращо несъответствие между политическо 
ръководство и административен апарат. Едно от най-големите 
предизвикателства понастоящем е ангажирането на местната власт с 
изпълнението на интеграционната политика, настояха ромските 
активисти. Кирил Киряков от ГД “Заетост” увери, че Европейската 
комисия поставя акцент върху ангажирането на общините. С тази цел 
през октомври ще бъде създадена европейска мрежа на общините, 
работещи за ромска интеграция. Комисията ще настоява Приложение 
“Програми за подкрепа на изпълнението на НСИР” да бъде одобрено и 
ще следи за реалното финансиране на националната ромска стратегия. 
Аксел Чейни от ГД “Правосъдие” поясни, че българската НСИР е обект 
на детайлна оценка, в която участват 20 експерта от Европейската 
комисия. Оценката няма да бъде еднократен акт – такава ще бъде 
изготвяна всяка година. Срещата бе част от визита на представители на 
Европейската комисия, която включва също така срещи с 
представители на основните институции, имащи отношение към 
изпълнението на НСИР. Тя е подготовка за форум, който ще се проведе 
в София на 22 май.

ПУБЛИЧНО-ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ЗА НОВИТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

Публично- информационно събитие  относно изготвянето на новите 
стратегически документи на Република България се проведе на 
13.02.2012г. в гр. София. То бе организирано от Дирекция 
„Програмиране на средствата от ЕС“ в администрацията на 
Министерски съвет. На събитието бяха представени целите, задачите и 
двата екипа на изпълнителите на договорите по проект „ Подпомагане 
на цялостния процес по разработване на новите стратегически 
документи на Р България” на Централното координационно звено 
(ЦКЗ).  Присъстваха представители на държавни институци и 
министерства, на Междуведомствената работна група към Съвета за 
развитие, на социалните партньори и бизнеса. Център „Амалипе” бе 
представен от регионалния координатор Цвета Антонова. Изнесените 
презентации от изпълнителя на договор „Предварителна оценка на 
Национална програма за развитие (НПР): България 2020”, обединение 
„Гео-адвайзърс” ДЗЗД, и от „Бизнес енд стратежис ин юръп”, 
изпълнител на договор „Аналитично подпомагане на изготвянето на 
Национална програма за развитие и стратегически оценки”   
предизвикаха въпроси и дискусии,  свързани основно с  подхода при 
изпълнението на дейностите и очакваните резултати. В процеса на 
обсъждането стана ясно, че по договорите се предвижда да бъдат 
провеждани консултации по предварителните проекти само с  
представители на различните министерства по  трите стратегически 
цели и осемте приоритета на НПР, като след разработването на техния 
първи вариант ще бъдат представени и консултирани със социалните 
партньори, бизнеса и гражданския сектор  Г-жа Юлиана Николова, 
председател на обществения съвет, подчерта, че това е принципен 
подход, в който рамката и основата се задава от ведомствата, след което 
се провежда консултиране с бизнеса и социалните партньори. Вече е 
започнала работата на тематичните работни групи към осемте водещи 
министерства, в които според предварително разработената методика 
от ЦКЗ, те би трябвало да включат  заинтересованите страни т.нар. 
”стек холдери”- бизнес, социални партньори, неправителствен сектор, 
както и да организират с тях обсъждания.  Ръководителите на екипите 
за изпълнение на договорите  доц. Д-р Стелиан Димитров и гл. Ас. Д-р 
Ралица Ганева заявиха, че в процеса на изпълнение ще бъдат взети 
предвид изразените предварителни становища на всички страни, както 
и междинните и предварителните доклади по изпълнение на 
оперативните програми, всички данни, с които разполагат 
министерствата. В презентациите бяха посочени сроковете за 
изпълнение на дейностите по договорите, които по предложение на г-н 
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РАБОТАТА В СФЕРАТА НА РОМСКАТА 
ИНТЕГРАЦИЯ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ, НЕ ЗАЩОТО СМЕ В 
ДЕСЕТИЛЕТИЕТО НА РОМСКОТО ВКЛЮЧВАНЕ, А 
ЗАЩОТО РОМИТЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

качественото им задълбочаване в темата. (голяма част от служителите 
на ОДМВР и РПУ са преминавали обучения за работа в ромска 
общност, но в рамките на няколко часа по метода „Обучение без 
откъсване от работа”. Бел.авт.) Друга засегната тема в дискусията беше 
увеличаване на броя представители на етнически малцинства в 
системата на МВР и публичната администрация. Включването на 
повече такива служители със сигурност ще изиграе благотворна роля в 
работата на МВР в райони и квартали с преобладаващо ромско 
население. Някои от другите теми, включени в конференцията касаеха 
изискванията на ЕС по механизма за сътрудничество и проверка, 
полицейското насилие, гражданското наблюдение в полицията на 
дейностите със задържани лица по реда на чл. 63 от Закона за МВР, 
представени от Иванка Иванова от Институт „Отворено общество” 
(ИОО) и Звезда Ванкова – координатор в ИОО. Благовеста Факирова – 
Изпълнителен директор на НСККНРБ представи организацията и 
функциите на местната комисия за обществен ред и сигурност и 
взаимодействие с органите на МВР в рамките на проект „Полиция, 
местна власт, гражданско общество – заедно за по-сигурно бъдеще”. 
Началникът на отдел ОП при ОДМВР – Велико Търново Гл. инспектор 
Иван Каназирски закри конференцията с думите “Работата в сферата 
на ромската интеграция ще продължи, не защото сме в Десетилетието 
на ромското включване, а защото ромите са български граждани!” като 
добави, че за ОДМВР е важно да обучи служителите си за работа в 
мултиетническа среда, не защото Главният секретар го е наредил, а 
защото живеем в многообразно общество в рамките на ЕС. Гл. 
инспектор Каназирски разкри, че предвижда много сериозно и 
задълбочено обучение за работа в ромска общност за служителите на 
районните управления на полицията в област Велико Търново, и че 
сътрудничеството с неправителствения сектор ще продължи.

ЦЕНТЪР "АМАЛИПЕ" УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
УВЕЛИЧАВАНЕ МАЩАБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗДРАВЕТО НА 

РОМИТЕ В СЪРБИЯ И ОТВЪД, ПРОВЕЛА СЕ В БЕЛГРАД, 
СЪРБИЯ, 28-29 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

Като част от ангажимента на 
правителството на Сърбия по 
от н о ш е н и е  н а  з н ач и т е л н ат а  
несправедливост в здравеопазването 
между ромите и мнозинството, 
М и н и с т е р с т в о т о  н а  
Здравеопазването и Министерството 
за човешки и малцинствени права, 
обществената администрация и 

местното самоуправление проведе форум по проблемите на здравето 
на ромите в Белград на 28 - 29 февруари 2012 г., и прие национална 
декларация за здравето на ромите. В Европа е налице доказателство за 
значителни разлики в здравеопазването на ромите и това на 
мнозинството. Тези неравенства са до голяма степен социално 
определени и управлявани от многообразни социални процеси на 
изключване. Усилията за подобряване на управлението на 
общественото здравето и укрепване на здравните системи трябва да 
интегрират мерки за защита на правото на здраве на населението в 
неравностойно положение, включително ромите, които живеят в 
бедност и социалното изключване отвъд измеренията на поколение. 
Тези мерки включват, но са не ограничават до: сътрудничеството на 
здравния сектор с  други сектори, насочено към преодоляване на 
основните детерминанти на здравето, осигуряване на наличността, 
достъпността, приемливостта, и качеството на здравни услуги (в това 
число промоция на здраве и услуги за превенция) за всички лица, 
докато са чувствителни към специфични въпроси на ромите, както и 
ангажиране на представители на общностите, живеещи в бедност и 
социално изключване в проектиране, изпълнение, наблюдение и 
оценка на политики и интервенции. Правителството на Сърбия и 
Министерството на здравеопазването наскоро идентифицира достъпа 
до здравни услуги за уязвимите хора като приоритет. Този ангажимент 

е доказан чрез обявяването на здравеопазването като човешко 
право в сръбската конституция. Сръбското правителство през 
2005 г. показа по-нататъшна подкрепа за равен достъп чрез 

приемането на пакет от закони, свързани със здравето, които нареждат 
здравните услуги да бъдат физически, икономически, и географски 
достъпни, и че пациентите имат право на достъп до здравни услуги, без 
дискриминация. Освен това, през 2010 г. Министерството на 
здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса 
гарантираха, че ромите, включително и тези, които нямат гражданство, 
имат право на достъп до системата на здравеопазването. 
Министерството на здравеопазването създаде система от здравни 
медиатори, които работят с ромските общности и осъществяват 
връзката със здравните услуги. По време на церемонията по 
откриването в Белградската филхармония Министърът на 
здравеопазването на Сърбия Зоран Станкович отправи своят 
поздравителен адрес и потвърди ангажимента на Сърбия да се бори с 

дискриминацията в достъпа до здравни грижи на хората от ромски 
произход. В приветственото си слово г-жа Зузана Якаб (Zsuzsanna 
Jakab)  - Регионален директор на Световната здравна организация 
(СЗО) за Европа, заяви: "Ние сме тук, защото ни е грижа! Твърде сме 
уморени от дългото, прекалено дългото, изключване на ромите от 
здравни грижи, образование, социално включване и други 
детерминанти на здравето". Г-н Винсент  Дегерт (Vincent Degert) - 
Rъководител на делегацията на Европейския съюз в Сърбия, г-н 
Андржей Мирга (Andrzej Mirga) - ОССЕ / ОДИЧП (Офис за 
демократични институции и човешки права на Организацията за 
Сигурност и Сътрудничество в Европа) Отговорник за ромите и 
синтите, г-н Витомир Михайлович - председател на Националния 
съвет на ромите в Сърбия и г-н Уилям Инфанте (William Infante) - 
Постоянен координатор на ООН за Сърбия също имаха изказвания в 
откриването на международната конференция. Многобройни 
държавни и правителствени служители, представители на 
гражданското общество и международни организации като УНИЦЕФ, 
Световната банка, Институт "Отворено общество", от Сърбия, 
България, Албания, Молдова, Македония, Унгария, Черна гора, Босна 
и Херцеговина и Хърватия, представиха различни теми, свързани с 
достъпа до здравни грижи на ромското население в Сърбия и региона, 
преодоляването на бариери за достъп до здравеопазване чрез 
подобряване на финансовата защита и законодателство в областта на 
здравното осигуряване в страните от Десетилетието на ромското 
включване и други. България бе представена от Момчил Баев от 
Център "Амалипе", д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен 
инспектор в Министерството на здравеопазването и д-р Стефан 
Панайотов - председател на Фондация "Здравето на ромите". От името 
на Център "Амалипе" Момчил Баев представи продължаващата и сега 
програма за Общностен мониторинг на достъпа до здравни грижи на 
уязвимите етнически малцинства, финансиран от Институт Отворено 
общество - Ню Йорк и се изпълнява от Център "Амалипе". Програмата 
използва методика, разработена от проф. Абхиджид Дас (Abhijid Das) и 
включва т. нар. "допитване до общността" като инструмент. Един от 
акцентите, които Баев направи по време на презентацията си беше, че 
до сега "официалният" Мониторинг и оценка (M и О) на всички 
политики за интеграция на ромите, включително тези в областта на 
здравеопазването се извършва в рамките на т. нар. "административен 
мониторинг ", това означава, че се прави от същите институции, които 
следва да изпълнят дейностите. Ромската общност не се ангажира по 

Продължение от стр.3

Продължава на стр.5
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ЦЕНТЪР "АМАЛИПЕ" УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ МАЩАБА НА ДЕЙСТВИЯ ЗА 

ЗДРАВЕТО НА РОМИТЕ В СЪРБИЯ И ОТВЪД, ПРОВЕЛА 
СЕ В БЕЛГРАД, СЪРБИЯ, 28-29 ФЕВРУАРИ 2012 Г.

никакъв начин в този процес. Налице е ясна необходимост от 
въвеждането на различен подход за M и О, която позволява на ромската 
общност да бъде активна страна в процеса. Друга важна част от 
проекта беше да се въведат подходящи механизми на общностно ниво 
за извършване на мониторинг от страна на Общността, както и за 
укрепване на мобилизирането на общностите и самоорганизация. Тази 
част изглежда толкова важна, колкото самото допитване до общността, 
тъй като Общностният мониторинг не може да бъде намален до 
социологическо проучване, но е средство за общността да поеме този 
процеса. ”Увеличаване мащаба на  действия за здравето на ромите в 
Сърбия и отвъд” се провежда един месец след конференция, посветена 
на Здравето на ромите свикана чрез председателството на 
Десетилетието на ромското включване - сега поето от правителството 
на Бившата югославска република Македония. Белградският форум 
допълнително засили призивът за увеличаване на действията в сферата 
на здравето на ромите в Сърбия, както и останалите страни, участващи 
в Десетилетието на ромското включване.
Правителството на Сърбия прие Национална декларация за здравето на 
ромите, както и участниците във форума изразиха ангажимент към 
ключови дейности, включително:
- Въвеждане на цялостни правителствени интервенции върху здравето 
на ромите, които се занимават със социалните детерминанти на 
здравето;
- Обучение на здравни специалисти по въпроси, свързани с културни 
познания, справедливост и недопускане на дискриминация; да се 
подобри качеството на услугите, предоставяни за ромското население 
и други етнически малцинствени групи;
- Идентифициране и премахване на пречките за достъпа до здравната 
система, които срещат някои роми, включително на тези, свързани с 
липсата на финансова защита и документация.
В допълнение, участниците изтъкнаха възможностите за увеличаване 
на обмена на ноу-хау и обещаващи практики в областта на здравето на 
ромите между страните. Те отбелязаха, Десетилетието на ромското 
включване, както и интегрираната европейска платформа за 
приобщаването на ромите и Здравната мрежа на Югоизточна Европа, 
подкрепена от СЗО / Европа, като важни средства за увеличаване на 
това сътрудничество между страните на Европейския съюз.

Продължение от стр.4

богатство и ролята на семейството в изучаването на 
майчиния език е огромна. Родителите трябва да поощряват 

децата си да научат и говорят правилно майчиния си език и да ги приучат 
да четат книги на този език. Доказано е, че когато човек говори добре 
майчиния си език, той по-лесно и по-добре научава чужди езици. 
Готовите платна  ще бъдат  поставени в сградите на общините, където ще 
останат до 1 март 2012 и където всеки гражданин ще може да види 
изработеното от младежите и да добави и своята ръка със своите 
думички.

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 14 ФЕВРУАРИ - СВЕТИ ВАЛЕНТИН ИЛИ 
СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН

 
Свети Валентин или Трифон Зарезан – със сигурност за модераторите от 

Центровете за развитие на общността, създадени от Център Амалипе, 
това бе поредния начин да обединят в едно общността от своите населени 
места и да отбележат по приятен  и запомнящ се начин Денят на Любовта 
и Виното. На 14- ти  февруари една част от хората отдават чест на 
влюбените, а друга на виното Разбира се, често виното и любовта (или 
липсата й) вървят ръка за ръка. Свети Валентин е католически празник, а 
свети Трифон Зарезан – православен. Интересното е, че и свети Валентин 
и свети Трифон са живели почти по едно и също време. И двамата са 
живели около 255-а година н.е., били са лечители и претърпяват 
мъченическа смърт. Но до тук с историческите факти. В деня на любовта 
и виното – 14 февруари, модераторите от шестте Центъра  за развитие на 
общността в градовете Бяла Слатина, Павликени, Пещера, Нови пазар, 
Етрополе и Камено, организираха различни събития в своите населени 
места. След толкова студени дни, слънцето в този ден се появи, и така в 
съчетание с емоциите от празника, денят стана още по-приятен. В чест на 
празника, модераторите предварително бяха обявили конкурс за есе на 
тема: «Какво за мен е Любовта?», като финалът и награждаването на 
победителите в него бяха точно на 14 февруари. Отбелязването на 
празничния 14 февруари започна още в ранния предиобед по места с 
представяне на ученическите есета и с награждаване на първите три най- 
добре представили се. В конкурса взеха участие младежи от 12 до 18 
годишна възраст. По-активни в писането обаче се  оказаха  девойките. Но 
затова пък младежите от Етрополе представиха по повод на събитието 
песен, с която поздравиха нежната половинка от своя град. Ето и някой от 
спечелилите в конкурса :Гинка Стоянова Иванова, ученичка в 8 клас от гр. 
Камено; Биляна Зюмбюлева Манчева - 10 клас, гр. Нови пазар; Ивона 
Миланова -7 клас от гр. Етрополе; Филип Красимиров -12 клас от Бяла 
Слатина. В Бяла Слатина, освен представяне на есетата за любовта, на 
младежите бе представен и филма »Ти гониш», с акцент върху превенция 
на ХИВ и СПИН и с посланието: Да се обичаме разумно! Не само с любов, 
но и с традиционното зарязване на лозите започна отбелязването на 14 
февруари в Нови пазар в двора на Професионална гимназия по селско 
стопанство, с която модераторите от Центъра за развитие на общността, 
работят в добро сътрудничество и партньорство. В ранния следобед 
празникът продължи  съвместно със Семейно-консултативен център, 
Нови пазар под формата на   благотворителна изложба, на която всеки  
можа да си закупи картички и други изделия, свързани със Свети 
Валентин, изработени от децата и младежите на Нови пазар. В 
следобедните часове на деня в градовете Павликени, Бяла Слатина, 
Пещера, Нови пазар, Камено и Етрополе, млади хора раздаваха на 
минувачите ръчно изработени валентинки с любовни послания. А в град 
Павликени, активисти към Центъра за развитие на общността в гр. 
Павликени наред с валентинките, раздаваха  и презервативи, които бяха 
осигурени от Програма " Превенция и контрол на ХИВ/СПИН на 
Министерството на здравеопазването, финансиран от Глобалния фонд за 
борба  срещу  СПИН,  
малария и туберкулоза.

21 ФЕВРУАРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 
МАЙЧИНИЯ ЕЗИК

Центровете за развитие на общността, 
създадени от Център Амалипе, се 
включиха в отбелязването на 
Международния ден на майчиния 
език.  Международният ден на 
майчиния език е обявен на Генерална 
конференция на ЮНЕСКО през 
ноември 1999 година. Ежегодно от  
2000 г., 21 февруари се отбелязва с цел 
насърчаване на многоезичието и 
културното разнообразие. Езикът е 

тясно свързан с културата на един народ. С изчезването на даден език, 
който характеризира една област, се получава културно обедняване, което 
засяга цялото общество: по-малко възможности за комуникация и обмен 
в диалога и разбирателството между различните култури. За 
отбелязването на днешния ден, в Пещера, Нови пазар, Бяла Слатина, 
Камено, Етрополе и Павликени общностните модератори към 
Центровете за развитие на общността,  заедно с местни деца и младежи 
изработиха табла с очертани на тях контури на България. На тях всеки 
желаещ  постави по три думички на майчиния си език, написани на 
хартия във формата на собствената си ръка. По този символичен начин 
Центровете успяха да покажат колко интеркултурна и богата на етноси е 
България и колко много култури я наричат своя родина и че трябва да 
знаем и говорим добре както официалния език на държавата, в която 
живеем, така и собствения си майчин език. Владеенето на много езици е 
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ПУБЛИКУВАН Е РАБОТЕН ВАРИАНТ НА 
ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

На 14 февруари МОМН оповести 
и публикува на уеб-страницата си 
п р о е к т  н а  З а к о н  з а  
предучилищното и училищното 
о б р а з о ва н и е .  То й  у р е ж д а  
о б щ е с т ве н и т е  от н о ш е н и я ,  
свързани с подсигуряване на 

правото на образование, както и с устройството, функциите, 
организацията, управлението и финансирането в системата на 
предучилищното и училищното образование. Проектозаконът е 
резултат от интензивни дискусии, които последваха 
публикуването на предишния работен вариант през април 2010 г., 
както и на Концепцията за нов закон през март 2011 г. Ромските 
организации, работещи в сферата на образованието се включиха 
активно в подготовката на новия закон. По време на работни 
срещи и на национални конференции, организирани от Център 
Амалипе и Ромския образователен фонд през май и юни 2010 г. те 
формулираха предложения за включване на темата за 
образователната интеграция в закона чрез въвеждане на стандарт 
за интеркултурно образование, забрана за обособяване на 
паралелки и училища на етнически принцип, въвеждане на 
механизъм за целево  финансиране на политиките за 
образователна интеграция на училищно ниво, както и чрез 
предоставяне на възможности за валидизация на знания, 
обучение през целия живот, подкрепа за образованието в малките 
населени места и др. Във форумите, организирани от Център 
Амалипе и Ромския образователен фонд през 2010 и 2011 се 
включиха десетки представители на НПО, стотици учители и 
родители, както и министъра на образованието Сергей Игнатов и 
заместник-министър Милена Дамянова. Представители на 
ромските организации бяха включени в работните групи, 
подготвящи закона и стандарта за интеркултурно образование. 
Публикуваният нов работен вариант съдържа повечето от 
предложенията на ромските организации. В принципите на 
системата за предучилищно и училищно образование са 
включени равния достъп, запазването на етнокултурното 
образование и недопускането на дискриминация, които задават 
широка рамка за цялостна държавна политика за интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства.  Формирането на 
толерантност и уважение към етническата идентичност на всеки 
гражданин е една от целите на училищното образование според 
проектозакона. Той въвежда държавен образователен стандарт за 
гражданско, здравно и интеркултурно образование. Въпреки 
тройния се формат, този стандарт – ако бъде качествено 
разработен – би могъл да се превърне в нормативна основа за 
въвеждане на интеркултурно образование и за осъществяване на 
цялостна политика за образователна интеграция. Проектозаконът 
изисква от всички училища да изготвят свои училищни програми 
за превенция на ранното напускане на училище, както и за 
включване на деца и ученици от уязвимите групи. В средствата за 
финансиране на равния достъп до образование е предвидено 
училищните програми за превенция на ранното напускане да 
бъдат целево финансирани от държавния бюджет. Освен това 
проектозаконът предоставя възможности за валидизация на 
знания и умения, придобити извън системата на училищното 
образование, както и възможности за ограмотяване и обучение 
през целия живот: предпоставки немалък брой възрастни роми да 
получат диплома. Законът предвижда задължително 
предучилищно образование от 4 годишна възраст, както и 
целодневна организация на учебния процес за основна степен на 
образование, което би намалило чувствително броя на ранно 
напусналите училище. Положително ще се отрази и 

предоставената възможност основните училище да се 
превърнат в обединени – т.е. обучаващи не само в 
основна степен, но и в първи гимназиален етап (10 

клас): по този начин новата образователна структура няма да до-
унищожи образованието в малките населени места, а дори ще му 
даде шанс за развитие. От предложенията на ромските 
организации на този етап не е включено искането да бъде 
забранено обособяването на училища, детски градини и 
паралелки на етнически принцип. Център Амалипе ще продължи, 
съвместен с партньорите от останалите ромски организации, 
застъпническите усилия за включването на този важен текст в 
закона.  

КРЪГЛА МАСА ЗА ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

Кръгла маса за проектозакона за училищното и предучилищното 
образование се проведе на 24 февруари в Народното събрание. 
Участие в нея взеха депутати от Комисията по образование, 
Министърът на образованието, младежта и науката Сергей 
Игнатов, заместник-министър Милена Дамянова, представители 
на учителските синдикати, неправителствени организации. 
Проектозаконът в този му вид е резултат от продължителни 
дискусии, в които участваха всички заинтересовани страни. Той 
дава гаранции за ускорената модернизация на образователната 
система, посочи във встъпителните си думи министър Игнатов. 
Бих могъл да си представя закона като още по-либерален, 
например да дава възможност ученикът да е в 10-ти клас, а по 
някои предмети да е покрил едва 8-ми, но понастоящем системата 
не би могла да приеме това. Проектозаконът намира баланса 
между развитието и запазването на системата. Заместник-
министър Дамянова припомни основните моменти в новия закон. 
Тя наблегна на това, че той е преминал десетки обсъждания, които 
са генерирали множество нови идеи. В резултат на това 
настоящият проектозакон се различава съществено от 
първоначалния вариант, оповестен през април 2010 г. и 
съответства на Концепцията за нов закон, публикувана през март 
2011. В продължилата над четири часа дискусия се изказаха над 
20 депутати, синдикални лидери, представители на местната 
власт и неправителствени организации. Почти всички 
подкрепиха законопроекта, като отправиха и предложения към 
отделни негови части. Деян Колев от Център Амалипе припомни, 
че веднага след публикуването на първия работен вариант на 
закона широк спектър от ромски организации са се обединили 
около няколко общи искания. Почти всички са включени в 
законопроекта: в принципите на системата за предучилищно и 
училищно образование са включени равния достъп, запазването 
на етнокултурното образование и недопускането на 
дискриминация; въвежда се държавен образователен стандарт за 
гражданско, здравно и интеркултурно образование. Въпреки 
тройния се формат, който едва ли е най-ефективният, този 
стандарт – ако бъде качествено разработен – би могъл да се 
превърне в нормативна основа за въвеждане на интеркултурно 
образование и за осъществяване на цялостна политика за 
образователна интеграция, подчерта Колев. Проектозаконът 
изисква от всички училища да изготвят свои училищни програми 
за превенция на ранното напускане на училище, както и за 
интеграция на уязвимите групи. А в средствата за финансиране на 
равния достъп до образование е предвидено училищните 
програми за превенция на ранното напускане да бъдат целево 
финансирани от държавния бюджет – т.е. училищата ще получат 
средства над единните разходни стандарти за изпълнението на 
посочените програми. В същото време не е прието едно от 
ключовите искания на ромските организации – включването на 
текст, който забранява обособяването на паралелки и училища на 

УЧИЛИЩЕ УЧИЛИЩЕ
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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. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА 
СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В 

МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”  

В рамките на проекта предстои изграждане на четири пилотни Центъра 
за развитие на общността (ЦРО) на територията на общини от селските 
райони на България. Центровете ще работят за преодоляване на 
проблемите с младежката безработица в селските райони и 
предоставянето на нови социални услуги в общността, със специален 
фокус (но не само) върху ромското население. Ще се търси и 
осигуряване на устойчивост и по-широко приложение на модела на 
национално и европейско ниво. Във връзка с изпълнението на проекта 
бяха изпратени уведомителни писма за стартирането на Проекта до 
кметовете на 80 селски общини в България и те бяха поканени за 
участие. Документите за кандидатстване включваха писмо за заявка на 
интерес и формуляр за попълване. Формулярът изискваше данни за 
общата социално-икономическа характеристика на общината: общ 
брой население в трудоспособна възраст; от тях младежи до 35 години 
брой безработни в общината(официално регистрирани и 
нерегистрирани); от тях младежи до 35 години етнически състав на 
населението ( българи, турци, роми, други); от тях младежи до 35 
години образователен статус на населението ( висше образование, 
средно образование, основно образование, без образование); от тях 
младежи до 35 години икономически характеристики на общината – 
основни сфери на заетост социални услуги, които общината предоставя 
програми/проекти по които общината работи (Оперативна Програма 
„Развитие за селските райони”, Оперативна Програма „Развитие на 
човешките ресурси”, Проекти, финансирани от Световната банка и др.) 
Критериите за оценка на кандидатите-селски общини са: Общини, 
които са одобрени по Лидер Ос 4 на ПРСР 2007-2013 Общини с опит в 
работата по Европейски програми (предишен опит в работата с 
ромската общност, наличие на стратегия за ромите и др.) Общини с 
висока подкрепа на ниво общинска администрация/Общински съвет и 
активни по отношение на проекта (предоставят помещения за  ползване 
и други възможности за съвместна работа и подпомагане) Общини с 
висок процент на ромско (турско) население и висок процент на ромски 
младежи до 35 години, съгласно експертна оценка Общини с висок 
процент на безработица Общини, където вече работят здравни 
медиатори, трудови медиатори, пом. учители и пом. възпитатели (роми) 

Достъп/възможности на общината до здравни и 
образователни услуги Достъп/възможности на общината 

по отношение на пътна инфраструктура Наличие/възможности на 
бизнес сектор на територията Наличие на читалище или др. общностни 
структури, които работят на територията на общината Активна местна 
общност (ромска или от др. социално-уязвими групи) 

Формулярът-заявка и критериите за оценка са поместени на 
страницата на ЦМЕДТ „Амалипе”, раздел Новини. Крайният срок за 
кандидатстване бе 29.02.2012 година.

До крайния срок кандидатстваха 38 селски общини. ЦМЕДТ 
„Амалипе” благодари на следните общини, проявили интерес за 
участие в проекта- Средец, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, 
Лясковец, Полски Тръмбеш, Стражица, Мизия, Оряхово, Хайредин, 
Добрич-селска, Луковит, Угърчин, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, 
Якимово, Септември, Стрелча, Кнежа, Никопол, Куклен, Перущица, 
Садово, Ветово, Ботевград, Долна баня, Мирково, Николаево, Раднево, 
Антоново, Омуртаг, Велики Преслав, Върбица, Каспичан, Смядово, 
Болярово. Документите бяха разгледани и оценени съгласно 
критериите. Подбрани са 12 общини, които ще бъдат посетени от 
представители на ЦМЕДТ Амалипе. На място ще се разговаря с 
кметовете на населените места и експерти от общината за изграждането 
на ЦРО на тяхна територия. Във всеки център ще бъдат назначени 2 
местни модератора (от общността). До края на месец март 2012 година 
населените места ще бъдат уточнени, а през месец април 2012 година 
ще се състоят конкурсите за избор на общностни модератори.

УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ДЖУРОВО СТАРТИРА 
ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА УСПЕХ

Нов проект стартира в ОУ «Христо 
Ботев» с. Джурово, общ. Правец – 
«Училище за себеутвърждаване и 
п од гото в ка  к ъ м  е в р о п е й с к и  
хоризонти – УСПЕХ». Това е 
допълнение към  дейностите  по 
превенция на отпадането, които 
пилотното училище реализира в 
рамките на Проект “Намаляване 
степента на отпадане на ромски 
ученици» съвместно с други две 

училища на територията на област София. Целта му е да осигури 
подкрепа на деца с риск от отпадане, да повиши мотивацията за участие 
в учебно-образователния процес и да даде възможност за осмисляне 
свободното време на учениците. Във връзка с неговото изпълнение, в 
училището ще заработят 4 ателиета и клубове по интереси:  АТЕЛИЕ - 
„ЕВРОПЕЙСКА КУХНЯ – КАКВО ДА СИ СГОТВИМ И ЯДЕМ В 
СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”, КЛУБ „МЛАД ЕКОЛОГ”, 
КЛУБ „ПРИКАЗЕН СВЯТ”, ДИСКУСИОНЕН КЛУБ „ТРУДНИЯТ 
ДИАЛОГ В УЧИЛИЩЕ”. В извънкласните дейности са включени 32 
деца от І до VІІІ клас.

УЧИЛИЩЕТО В СТРАЛДЖА ИМА ВЕЧЕ АЛЕЯ НА СЛАВАТА 

В СОУ "П. К. Яворов" - гр. Стралджа 
вече си имат своята Алея на славата 
изградена с финансиране във връзка 
с реализацията на училищна 
п р о г р а м а  з а  п р е в е н ц и я  н а  
отпадането на ромски ученици, 
подкрепена от Фондация “Америка 
за България“ и реализирана 
съвместно с ЦМЕДТ “Амалипе“. 
Това е мястото, на което се отдава 
заслужено внимание на изявените 
ученици. До него се достига с упорит труд и постигнати успехи в 
различни категории, които обхващат широк диапазон. По този начин 
колегите защитават един от основните принципи на проекта - Всеки 
ученик може да бъде отличник!

УЧИЛИЩЕ
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КРЪГЛА МАСА ЗА ЗАКОНА ЗА УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В НАРОДНОТО 

СЪБРАНИЕ 
етнически принцип. Ще отстояваме това искане до последно, 
защото то е ключово за политиката за образователна интеграция, 
настоя Колев. Положително е и това, че се дава шанс за развитието 
на образованието в селските райони: чрез предвидената 
възможност основните училища да се превърнат в средни 
обединени училища (обучаващи до 10-ти клас) ще бъдат не само 
спасени, но и развити стотици училища в малките населени места 
и ще се повиши сериозно процента на младежите, които се 
обучават в гимназиална степен. В същото време е нужно законът и 
последващата го нормативна уредба да бъдат по-гъвкави към 
различните форми на обучение, така че да позволят по-лесното 
включване на децата на сезонно мигриращите в чужбина. Такива 
са десетки хиляди деца, които напускат за месец-два училище 
поради пътуване в чужбина, след което остават извън училище 
поради тромавата нормативна уредба. Определено е нужна по-
голяма гъвкавост, защото образователната система трябва да се 
съобразява с динамичния съвременен живот, а не обратното, 
аргументира се Деян Колев. В отговор заместник-министър 
Дамянова благодари на ромските организации за активността и 
поясни, че искането за забрана на обособяването на паралелки и 
училища на етнически принцип ще бъде включено в 
законопроекта.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОТВОРИ ЗА 
ЗАЯВКА НА ИНТЕРЕС ДЪЛГООЧАКВАНАТА СХЕМА ЗА 

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ РОМИ

Основната цел на проекта е чрез ограмотяване и формиране на 
ключови компетентности да бъде улеснен по-нататъшният достъп 
на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и 
професионална подготовка и съответно до по-конкурентно им 
участие на пазара на труда. На този етап от изпълнението на 
проекта  е необходимо училищата, които проявяват интерес към 
организирането на обучения за целевите групи по проекта, да се 
регистрират чрез директора на училището. Това ще подпомогне 
медиаторите по проекта да насочват потенциалните обучаеми към 
най-близкото училище, заявило готовност да организира 
обучение. Министерството на образованието, младежта и науката 
чрез Дирекция „Образователни програми и образователно 
съдържание” е конкретен бенефициент по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” с проект „Нов шанс за успех”.

ЦОИДУЕМ ОБСЪДИ СВОЯ ПЛАН ЗА 2012

Заседание на Управителния съвет на Центъра за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се 
проведе на 16 февруари в Министерство на образованието. То бе 
ръководено от Заместник-министър Милена Дамянова, 
председател на УС. Участниците разгледаха отчета на Директора 
на Центъра Лили Ковачева, План за привличане на средства от 
външни източници, както и План за дейността на ЦОИДУЕМ през 
2012 г. През настоящата година Центърът ще продължи 
изпълнението на стратегическите цели и приоритети от 

ПРЕВЕНЦИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В С. ДЪСКОТ
На 08.02.2012г. сътрудниците на терен на център „Амалипе” заедно с мед. 
сестра Иваничка Българанова от Специализирана болница за активно 
лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” гр. 
В.Търново, проведоха кампания по Програма „Укрепване на 
националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в 
България”. Кампанията се проведе в село Дъскот в местния пенсионерски 
клуб със съдействието на кмета г-н Петър Кънчев. На срещата 
запознахме хората с болестта туберкулоза, за тежкото състояние, в което 
може да изпадне човек при заболяване, за начина на предаване. 
Сътрудниците и сестра Българанова говориха и за това как да се лекува 

болестта, за начина на предпазване и разпространение. Докато 
присъстващите разлистваха здравно-образователни материали,  Момчил 
Баев от Център Амалипе представи възможностите, които предлага 
Програмата за превенция на туберкулозата в това число придружаване на 
клиенти до лечебното заведение, роля на сътрудниците на терен, разходи 
по грижи за болния и семейството му. Някои от присъстващите вече бяха 
запознати с болестта, като споделиха спомени от живота си. Една от 
жените разказа, че майка й е починала от туберкулоза, когато тя е била на 9 
години. Тя сподели че по онова време туберкулозата не се лекувала. Към 
гл.сестра Българанова имаше зададени въпроси от аудиторията. Някои от 
тях питаха защо едно почти забравено заболяване се завръща отново с 
такава сила и дали е необходимо някой, който е прекарал болестта в 
детска възраст, да се наблюдава периодично. Сестра Българанова изреди 
редица фактори като мизерно живеене, недохранване, лоша хигиена, 
употреба на недостатъчно сготвени продукти – месо, мляко и други като 
основни фактори за разразяването на туберкулозата. По думите на Сестра 
Българанова, всеки който някога е боледувал от някаква форма на 
туберкулозата трябва периодично да следи състоянието си, защото е 
възможно латентна туберкулозна бактерия все още да живее в организма 
и тя да се отключи при съответни фактори. В беседата също така 
наблегнахме на опасността от заразяване на децата, когато в едно 
домакинство живеят заедно повече различни поколения. На всички 
присъстващи бяха направени анкети и се установи, че от тях няма 
рискови за болестта. 

                    
АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И 

ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РОМСКАТА ОБЩНОСТ

Проект за промени в Закона за здравето 
Парламентарната здравна комисия прие единодушно промените в Закона 
за здравето, които регламентират пълната забрана за пушене на закрити 
обществени места и в близост до училищни дворове и детски площадки. 
Сред предвидените промени в закона са и забраната за продажба и 
реклама на енергийни напитки на деца под 18-годишна възраст 
Тютюнопушенето е основен рисков фактор за възникването на ракови 
заболявания. Над 2/3 от туморите в страната се дължат на този порок, 
сочи справка на Националния раков регистър. Близо 262 000 са хората с 
различни онкологични заболявания в страната. 180 000 от тях са с тумори, 
пряко свързани с  тютюнопушенето. Програма за  профилактика на рака 
на маточната шийка МЗ е осигурило 20 млн. лв. по европейската 
програма "Спри и се прегледай". От тези пари ще бъде финансирана 
профилактиката на рака на маточната шийка - преглед с цитонамазка.

Информационната система за ражданията ще бъде вързана с 
ЕСГРАОН
Здравното министерство възнамерява да разшири функциите на 
Информационната система за ражданията. Идеята е тя да се свърже със 
електронната система на ЕСГРАОН. По този начин срокът за получаване 
на ЕГН за новородените деца ще се скъси със 7-8 дни. МЗ създаде 
Информационната система на ражданията през миналата  2011година. В 
нея всички болници с АГ-отделения отчитат до три дни всяко едно от 

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРОВЕДЕ КАМПАНИЯ ЗА 

РОМСКО ЗДРАВЕУЧИЛИЩЕ
Продължава на стр.9



стр. 2 от 4стр. 9 от 10
РОМСКО ЗДРАВЕ

ЗДРАВЕН АНАЛИЗ

родените бебета в тях. Общо 5381 раждания е имало през януари тази 
година. Броят на новородените е 5452, около 36% от тях са дошли на бял 
свят чрез секцио, а 9,2% са били недоносени, показват данните от 
регистъра на ражданията. Благодарение на регистъра на ражданията  
могат да се планират нуждите от ваксини в страната .

Е-здравеопазване : Електронни регистри 
Освен Информационната система за ражданията през 2011 година беше 
създаден и електронен регистър на инвазивната кардиология. При 
преглед на регистъра за инвазивна кардиология могат да се направят поне 
два извода,. През януари се наблюдава бум на инфарктите, очевидно 
вследствие на настъпилите студове - инфарктите за ноември са 1581, а 
през януари числото им стига до 1995. Също така беше разработен и 
одобрен за финансиране с европейски средства проектът БАЗИС за 
създаването на единна информационна система в здравеопазването.

Национална информационна АНТИ СПИН кампания
19 мобилни кабинета за изследване на ХИВ/СПИН ще бъдат открити в 
страната .С това ще бъде дадено начало на втория етап на Националната 
информационна АНТИСПИН кампания. Други 19 са постоянно 
действащите кабинети за анонимно и безплатно изследване на СПИН. По 
предварителни данни през 2011 г. общо 84 623 души са преминали през 
кабинетите за анонимно и безплатно изследване. По време на кампанията 
са предвидени здравни дискусии с ученици и студенти, разпространяване 
на предпазни средства с любовни послания и здравно-образователни 
материали. Общият брой на официално регистрираните серопозитивни в 
България е 1486. Броят на новорегистрираните ХИВ-позитивни от 
началото на 2012 г. е 13, от които 10 са мъже. Средната възраст на 
новорегистрираните ХИВ позитивни мъже е 34 години, а на 
новоинфектираните жени - 44. Три са основните начина за предаване на 
ХИВ - по полов или кръвен път и по вертикален път - от заразена майка на 
бебе - по време на бременност, раждане и кърмене.

Българинът плаща най-много за лекарства в Европейския съюз 
В останалите държави-членки на ЕС  съотношението на публичните към 
частните разходи за лекарства е 80 към 20, докато в България едва 44 на 
сто от цената се поема от държавата, а останалите 56 процента са за 
сметка на пациентите. Съотношението на публични разходи към лични 
разходи в европейските страни за лекарства е 80 към 20. За България това 
съотношение е 44 към 56. Българинът плаща повече от собствения си 
джоб за лекарствата, които получава. 

24 500 болни от рак в област Велико Търново 
Във Великотърновска област са регистрирани над 24 500 души с ракови 
заболявания, показват данните на онкологичния център в старата 
столица. Тревожната статистика показва още, че с всяка изминала година 
смъртността при тези заболявания също нараства. От всички 
регистрирани болни едва над 7700 са живи. Не са редки и случаите, в 
които в едно семейство има по двама болни, . Само през миналата година 
новорегистрираните случаи в нашата област са 816, като повечето от 
болните са мъже. Заболеваемостта във Великотърновска област е по-
висока от тази за страната. В нашия регион тя е 3692 на 100 000 души 
население, докато средната е 3453 на 100 000. Освен проблемите и 
липсата на лекарства за хората със злокачествени заболявания, на които 
ставаме свидетели всяка година, много често след поставянето на 
диагнозата тези болни остават и без работа. Последният такъв случай е на 
учителка от Павликени, която е уволнена, след като работодателят й 
разбира, че заради заболяването в продължение на една година не може да 
работи. А социалната изолация допълнително измъчва болните. 

Едногодишно дете от област Велико Търново  почина от глад и 
пневмония
Момиченце на една година почина във великотърновската болница от 
системно недохранване и пневмония. Детето от с.Петко Каравелово, 
община Полски Тръмбеш, е било докарано в критично състояние в 
болницата и въпреки усилията на лекарите починало. Детето е от 
семейство на безработни. Момиченцето имало още пет братя и сестри, 
които заедно с безработните си родители живеели в крайна мизерия в 
една стая без ток и отопление и възможност за осигуряване на храна.

ЦОИДУЕМ ОБСЪДИ СВОЯ ПЛАН ЗА 2012

Стратегията за образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства, като ще започне 
изпълнение и на заложеното в Плана за действие към 
Националната стратегия за интеграция на ромите. Ще бъдат 
обявени нови конкурси, чрез които центърът ще финансира 
проекти на училища, детски градини и общини за равен достъп до 
качествено образование и за въвеждане на интеркултурно 
образование. Освен средства от държавния бюджет, ЦОИДУЕМ 
ще положи усилия за привличане на допълнителни ресурси от 
Ромски образователен фонд, Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, Българо-швейцарска програма за 
сътрудничество, Финансов механизъм на ЕИП, Норвежки 
финансов механизъм и други донори.

РАБОТНА СРЕЩА С БАЗОВИ УЧИТЕЛИ

Ж и в о п и с н и я т  к о м п л е к с   
“Лесопарка“ на 2 км от град 
Лясковец стана  домакин на  
и н и ц и и р а н а т а  о т  Ц М Е Д Т  
“Амалипе“  работна среща с базови 
учители от цялата страна, работещи 
във втората година по Програма за 
превенция на отпадане на ромски 
деца от училище в задължителна за 
обучение възраст. Срещата се 
проведе в рамките на три дни – в 

периода 24- 26.02. 2012 г. Участие в нея взеха 66 учители от базовите 
училища, както и Проф. Мария Баева – експерт  педагог, регионални 
координатори, отговарящи за училищата в четирите подрегиона на 
страната – североизточен, югоизточен, северозападен и югозападен, 
както и председателят на ЦМЕДТ “Амалипе“ Деян Колев, 
Програмният Директор на центъра Теодора Крумова и екипът по 
проекта за превенция на отпадането от училище на ромски деца, Сара 
Перин и Ангел Иванов – представители на Фондация Америка за 
България“ , с чиято финансова подкрепа се реализира проектът. 
Основната цел на срещата беше да се установи напредъка по 
дейностите от проекта, особено  работата по случаи с отпаднали или 
застрашени от отпадане ученици. В работа по групи  - в съответствие с 
четирите региона бяха разгледани специфичните  за всяко училище 
проблеми, постигнатите резултати  и възможностите за доразвиване на 
програмата. Разгледахме дейностите по седемте модула, по които  
базовите учители обучават своите колеги от пилотните училища. Бяха 
обсъдени и механизми за задържане на установените случаи със 
застрашени ромски ученици, както и успешни в това отношение 
практики. Учителите споделиха, че има с какво да се похвалят по 
отношение на успешно задържани в училище деца през първия учебен 
срок. В края на първата вечер, учителите бяха приятно изненадани с 
премиерата на филма „Мисията Амалипе“, който отразява работата на 
център Амалипе по Програмата през първата година от неговата 
реализация учебната 2010 – 2011г. В него можеха да се разпознаят  
учители, директори и ученици на част от присъстващите на работната 
среща училища, което  със сигурност ще стимулира бъдещи съвместни 
инициативи. През вторият ден от срещата, отново в фокус групи 
представихме напредъка относно създаването и развитието на 
основните елементи в модела за превенция, заложен в проекта: 
родителски клубове, ученически парламенти, въвеждането на СИП 
“Фолклор на етносите  -ромски фолклор“,  и добрите резултати от 
прилагането на подхода връстници обучават връстници.  „Споделянето 
на опитът и идеите, по време на тези среща е изключително полезно за 
нас, все си мисля че вече знам , но тук винаги научавам нещо ново и 
полезно”, сподели Миролюб Йонков представител на ОУ „Христо 
Ботев”, с.Долни Цибър. На края представихме деветото издание на 
Фестивал „Отворено сърце“, който тази година ще се проведе на 09 и 10 
юни в град Велико Търново. Някои от участниците отправиха 
препоръка към нас да правим такива срещи за повече от 
три дни. Разменихме си подаръци и си пожелахме по-
скорошна нова среща.

УЧИЛИЩЕ
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На 2 февруари 
ц е н т р о в е т е  з а  
р а з в и т и е  н а  

о б щ н о с т т а  о т б е л я з а х а  
традиционния празник Петльовден. 
В Етрополе бе организирана 
специална дискусия с младежи от 
града, на която бе обяснена 
символиката  на  празника,  а  
Центърът за развитие на общността 
в Нови пазар организира цял театрален спектакъл. Там съвместно с 
учениците от ученическия парламент на ОУ „Н. Й. Вапцаров” и 
„Театрална формация” под ръководството на г-жа Митева празникът 
стартира в 16 часа в малка зала, разположена в града. Общността бе 
предварително информирана за събитието чрез специални обяви, в 
резултат на което присъстваха повече от 40 души. „Театралната 
формация”, в която участват ученици от местната професионална 
гимназия по селско стопанство и ОУ „Н.Й. Вапцаров” представиха своя 
спектакъл, специално за празника. Ромите наричат Петльовден 
Башновден или Ихтимя, като  е свързан със събирането на най-тежкия 
за народа данък – кръвния, взимането на малки момчета. Днешните 
музиканти свързват отбелязването на Башновден  с няколко сходни 
легенди, според които по време на османското владичество, еничарите 
започнали да избиват всички момчета (на ромите и българите) и да 
поставят кървав знак на портите, откъдето са минали. По този начин те 
искали да унищожат тези родове, защото само момчетата продължават 
рода. Тогава Свети Eвтим се явил на една ромка (Евтимия или Ихтимя) 
и й наредил да заколи петел, като с кръвта на петела да изпръска 
вратата. Ихтимя веднага изпълнила думите на светеца и когато 
аскерите минали, те си помислили, че момчето от тази къща вече е 
взето. Така Ихтимя спасила сина си. Башновден се празнува като 
празник на момчето и на мъжката сила и плодовитост.

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ: 

Този празник се празнува основно от калдарашите и другите роми-
християни. Подобно на българската традиция Сирни Заговезни при 
ромите е свързан с искането и даването на прошка - от съседи, приятели 
и най-вече от роднини.
Прието е на този ден привечер младите да посещават своите родители, 
като им носят хляб, баница с късмети, вино и кокошка, печена в фурна. 
Кокошката е задължителен елемент, защото "кокошката снася яйца, 
мъти, дава живот, затова се уважава и трябва да има кокошка на 
Заговезни". Искането на прошка от родителите става чрез целуване на 
ръка.
При някои калдараши е разпространен обичай, наподобяващ "пеенето 
на пръстените" по Гергьовден. След вечеря младите момичета се 
събират и върху плат (месал) поставят гребени, гривни, пръстени и 
други дребни предмети. След това ги загъват с друг месал. Момичето, 
което пее най-добре нарича всяка песен на някоя от присъстващите и 
докато пее вади предметите изпод месала. По това какъв предмет ще 
бъде изваден се познава за какъв човек ще се ожени момичето, на което 
е наречена песента. Напр. ако бъде изваден гребен - ще се ожени за 
вдовец, ако бъде изваден пръстен - за ерген и т.н.

НАЦИОНАЛНАТА АНТИ-СПИН КАМПАНИЯ 
„ПРЕЗЕРВАТИРАЙ!” СЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

И ПАВЛИКЕНИ

Дейностите във Велико Търново, които Център Амалипе и Клуб К7 
проведоха, посветени на 14 февруари тази година бяха организирани и 
проведени по традиция в партньорство с РЗИ, Община Велико 
Търново, БМЧК, Младежки дом и МКБППМН. Няколко бяха 

ШАРЕНА ЧЕРГА

инициативите, които 
белязаха 14 февруари. 

Една от целите на кампанията беше 
популяризиране на изследването за 
HIV сред млади хора. По този повод 
Ц е н т ъ р  А м а л и п е ,  Р З И  и  
доброволците популяризираха 
те стването  в  КАБКИС.  По  
традиция младежите доброволци 
организираха дневна част на 
кампанията пред сградата на общината, където бяха изложени 
голямото червено сърце и голямата червена панделка „Getting to 
Zero”. Върху сърцето бяха залепени въпроси във формата на сърце, 
които са свързани със сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ). При 
правилен отговор, минувачите получаваха ръчно изработени 
подаръци – валентинки, любовни послания, сърчица на клечка, 
изработени от доброволците на Клуб К7.  Върху червената панделка с 
човешки ръст минувачите имаха възможност да изписват своите 
мисли по повод празника на любовта и виното, и своите послания по 
темата за превенция на ХИВ/СПИН и други сексуално-предавани 
инфекции. Всички събрани послания излъчваха положителни 
сигнали. Някои гласяха „Всичко, от което се нуждаем е любов”, 
„Обичам те, Гошо!”, „Бъди информиран, за да не си ХИВ-
инфектиран.”, “I want to be your Valentine” и други. Неизменна част от 
кампанията ни бяха презервативите и здравно-образователните 
материали. Някои от брошурите, които раздавахме са изработени от 
доброволците в края на миналата година и са адаптирани за 
възрастовата група, към която се стремим.  Традиционни за Клуб К7 и 
Център Амалипе станаха и концертите, които младежите организират 
по подобни поводи. Тази година концертът на млади изпълнители на 
песни и танци се проведе в залата на Читалище „Искра” в 19.00 ч. на 
14.02.2012 г. като отново бяха включени най-различни стилове на 
певческото и танцово изкуство. Някои от участниците на сцената бяха 
Младен Борисов с балет Fresh Air Crew, хип хоп изпълнителя Drunk, 
балет V-Dance, Мила – вокалист на група Кову, Калина Божкова, 
Кристиян и Мариела и др По време на събитието доброволците 
продължиха да раздават презервативи и образователни материали. 
Като част от дейностите по повод Националната АНТИСПИН 
кампания  „Презерватирай се!” мобилен екип на Кабинетът за 
анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН посети 
СОУ „Николай Катранов” в Свищов за тестване на желаещите 
младежи там. Клуб К7 Велико Търново се включи в националните 
усилия за помощ на бедстващите райони в южна България като за 
целта по време на концерта доброволци на БМЧК държаха урни, в 
които всеки желаещ можеше да дари сума пари. Друга утвърдена 
традиция е доброволци на Център Амалипе и Центърът ни за развитие 
на общността в град Павликени да се включват в анти-СПИН 
кампанията. Там младежите също раздаваха ръчно изработени 
валентинки и презервативи като отправяха апел за безопасно 
сексуално общуване. Последните данни за разпространението на 
ХИВ инфекцията в България, които Министерство на 
здравеопазването изнесе малко преди 14 февруари показват, че 
общият брой на официално регистрираните ХИВ позитивни лица е 
1486 души. Броят на новорегистрираните серопозитивни от началото 
на 212 година е 13, от които 10 мъже и 3 жени на възраст между 24-59 
години.


