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В броя:
[Кхере (у дома):
· Превенция на
ранните бракове партньорска среща и
заседание на
Направляващия
комитет
· Национално лятно
училище за превенция
на HIV се проведе с
участието на клуб К7
Велико Търново
· Среща на
регионалните
партньори по проект
ПЛАТФОРМА
· Двудневно
обучение на
доброволците от клуб
К7 се проведе във
Велико Търново
· Включването на
ромите в Програмата
за развитие на
селските райони бе
дискутирано на
конференция,
организирана от
Център Амалипе
[Наблюдател:
· Одобрена е Пътна
карта на Европейската
Ромска Платформа
· Среща на
Организацията за
сигурност и
сътрудничество в
Европа по
образованието на
националните
малцинства
· Доброволци на
клуб К7 обмениха
опит с косовски
общинари
[Училище:
· Директори
дискутираха
училищни програми за
намаляване на
отпадането на
ромските ученици от
училище
· Обучение за
работа в ромска
общност на учители
от област Търговище
[Ромско здраве:
·Проблеми на
здравната реформа по
отношение на
учзвимите групи в
България

ДИРЕКТОРИ ДИСКУТИРАХА
УЧИЛИЩНИ ПРОГРАМИ ЗА
НАМАЛЯВАНЕ НА
ОТПАДАНЕТО НА
РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ
УЧИЛИЩЕ

Какви дейности могат да бъдат организирани на
училищно и междуучилищно ниво за да се намали
отпадането на ромските деца, да се повиши техния
училищен успех, да намалеят отсъствията и да се
увеличи процента на продължаващите в средни
училища дискутираха директори на училища на
национална среща, която е следващ етап от
разработването на училищни програми за намаляване на
отпадането. Срещата се проведе от 4 до 6 юли във В.
Търново. Тя бе организирана от Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и в
нея взеха участие 30 директори на училища, включени в
Програма за превенция на отпадането на ромските деца
от училище, финансирана от Фондация „Америка за
България”, експерти от регионалните инспекторати по
образование и експерти от сформирания педагогически
екип, който консултира училищата в процеса на тяхната
работа по програмата. Модератори на дискусиите бяха
проф. Мария Баева (СУ „Св. Климент Охридски”), Деян
Колев (Център „Амалипе”), Глория Костова и Евгени
Ангелов (директор на НУ „Хр. Смирненски” – Бяла
Слатина).
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ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА В РОМСКА ОБЩНОСТ
НА УЧИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Всички учители от ОУ „Г. С. Раковски”- с. Голямо ново
(община Търговище) и ОУ „Хр. Ботев” – с. Ломци
(община Попово), както и учители от Прогимназия
„Даки Йорданов” – Омуртаг и ОУ „Хр. Ботев” - Руец
преминаха обучение за ефективна работа с ромски
родители и ученици. То се проведе на 8 и 9 юли в база
„Соколите”, намираща се в близост до гр. Търговище и
бе организирано от Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе” с финансовата подкрепа на
Фондация „Америка за България”.
Обучението бе открито от Даниела Стоянова, експерт и
представител на РИО – Търговище и Деян Колев –
председател на Център Амалипе. И двамата посочиха, че
отпадането от училище е не толкова социален, колкото
педагогически проблем и разрешаването му ще се случи
с педагогически средства: превръщане на училището
вдобре функционираща система, която предлага
разнообразни форми на пълноценен целодневен
престой в училище, интерактивно и интеркултурно
образование, механизми за включване на родителите в
училищния живот. В тази връзка е необходимо
учителите, работещи с ромски ученици да познават
ромската култура и спецификата на работа в ромска
общност.
Обучението имаше два основни акцента: запознаване на
участниците с историята, културата и бита на ромските
групи в България, както и обсъждане на изготвените от
училищата индивидуални програми за превенция на
отпадането.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА
РАННИТЕ БРАКОВЕ ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА И
ЗАСЕДАНИЕ НА
НАПРАВЛЯВАЩИЯ
КОМИТЕТ

На 15, 16 и 17 юли в гр. София се проведоха
партньорска среща и заседание на Направляващия
комитет по проект "Превенция на ранните бракове"
на Център „Амалипе” (България), Лига Про Европа
(Румъния) и АРСИС (Гърция), подкрепен от ГД
"Правосъдие" на Европейската комисия в рамките на
програма Дафне 2009.
Събитието протече на два етапа. На 15 и 16 юли бе
работната среща на партньорските организации –
Център „Амалипе”, Лига Про Европа, от Румъния,
представлявана от г-жа Смаранда Енаке –
специалист по правата на човека, бивш посланик на
Румъния във Финландия, и нейните сътрудници, гжа Юдит Качо, юрист и Каталин Сикзай, етнолог,
както и Асоциацията за социална подкрепа на
младежта (АРСИС) от Гърция, представлявана от гжа Анастасия Арапидоу и нейния правен сътрудник
г - ж а А н д р ома х и Моу т с и н а . П а рт н ь о р и т е
представиха докладите си за дейностите проведени в
рамките на проекта на териториите на своите
държави. Отбелязаното сходството в резултатите от
докладите е в областите показващи липса на
адекватни публични политики по отношение на
предотвратяването на насилствените и ранни
бракове, което разкрива, че сериозни усилия трябва
да бъдат насочени към ангажиране на отговорните
държавните институции в разбирането на проблема
и в прилагането на модел за превенция на този
феномен.
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През м. юни всяко от включните училища изготви
работен вариант на Училищна програма за
превенция на отпадането, който включва анализ на
ситуацията, цели, задачи и дейности за идните три години. По
време на срещата участниците обсъдиха индивидуалните
програми на всяко училище и ги финализираха. Директорите
споделиха опит и добри практики при работа в мултикултурна
среда, дискутираха възможностите, които предлага
делегирания бюджет за финансиране на дейности по
превенция на отпадането от училище, както и възможностите
за външно финансиране. „Делегираният бюджет се оказа
златна възможност за добрия директор, дори когато
училището не е голямо. – посочи Евгени Ангелов – Със
средства от него направихме атрактивни носии на децата,
квалифицирахме двама учители за целенасочена работа с
родители, организирахме множество извънкласни дейности и
така удължихме максимално престоя на децата в училище. Ако
директорът влезе в ролята си на мениджър, това може да бъде
постигнато.”
Специално внимание бе отделено на СИП „Фолклор на
етносите - Ромски фолклор” и ролята му за привличане и
задържане на учениците в училище. Оказа се, че всяко от
присъстващите училища е включило този СИП в училищната
си програма за превенция на отпадането като една от
основните дейности. Деян Колев наблегна на това, че този
СИП може да постигне голям ефект ако не се редуцира до
група за песни и танци, а се следва изготвената примерна
учебна програма, в която са включени приказен фолклор,
календарни и семейни празници, музикален фолклор, теми от
история на ромите в България. „Обезпечили сме методически
СИП „Фолклор на етносите” с учебни помагала, учебни
тетрадки, книги за учителя. Те ще бъдат обновени през идните
месеци и през новата учебна година ще бъдат допълнени с
учебни филми, мултимедийни презентации, интерактивен
уеб-портал. Но успехът не зависи само от тези инструменти, а
от работата на педагога – изборът на учител, който ще
преподава този СИП е ключов, както и използването на
интерактивни методи, допълването му с подходящи
извънкласни дейности и включването на родители в работата
на групата по СИП.”, подчерта Деян Колев.
С помощта на интерактивни методи участниците обсъдиха
целите на индивидуалните програми, предвидените дейности
и етапите за реализирането им. Проф. Мария Баева и Глория
Костова (експерти в педагогическия екип на програмата
„Превенция на отпадането на ромски деца от училище”)
помогнаха на директорите да уточнят много от спорните
въпроси и така да финализират програмите, които ще бъдат
приети на Педагогически съвет от всяко училище.
Участниците дискутираха също така параметрите на малки
училищни проекти, с които ще кандидатстват пред Център
„Амалипе” и Фондация „Америка за България” за да
подпомогнат изпълнението на училищните програми.
„Заредени сме с желание за работа и успехът няма да закъснее
– сподели Мая Пенчева, директор на училището в с. Видраре,
София-област – От нас зависи децата да бъдат в училище и да
успяват. Ще го постигнем!”

С подрепата на:

Директори и учители останаха изненадани от
историята и разнообразието на различните
ромски групи, живеещи от столетия в България:
хорохане-рома, дасикане-рома, миллет,
калдараши, рудари, калайджии и т.н. «Не мога да повярвам, че има
толкова разнообразни ромски групи, а работя с ромски деца от
години без да подозирам това» - сподели учителка от
ОУ«Хр.Ботев», с.Ломци. Дори най-скептичните педагози се
запалиха от идеята да проучат, заедно с учениците – чрез книгите
за подлежащи ученици, които се съхраняват във всяко училище –
кога ромите в тяхното село за първи път влизат масово в училище,
кога се заселват различните ромски групи и т.н. «Това ще е
истински принос в краезнанието, а и в писаната история на ромите.
Но което е още по-важно: ще заинтригува учениците ни!» бе
категоричен учител от Прогимназия «Академик Даки Йорданов» гр. Омуртаг.
След като участниците се запознаха с особеностите на ромските
групи, срещата продължи с много ролеви игри и дискусии.
Разговорите ни продължиха с проблемите в процеса на
интергацията на ромски деца, открояване на причините,
спомагащи за отпадането на децата от образователната система.
Разделени в малки групи, педагозите стигнаха до едни и същи
причини – нещо, което не изненада никого. Основните фактори,
способстващи за отпадането на ромски деца в Търговищка област,
които бяха посочени от екипите са: слабо владеене на български
език (повечето деца са от групата на миллета и говорят предимно
турски), скучни и твърде абстрактни учебници, несвързан с
реалния живот учебен материал, остарели педагогически методи,
ниска мотивираност на ромските родители, миграция в чужбина на
много родители отглеждане на детето от близки роднини, за които
образованието не е приоритет. Разбира се, не върху всички
фактори може да се въздейства от позицията на учител или
директор, но участниците взеха решение, че какво зависи от тях ще
бъде направено. Техните идеи бяха заложени и в индивидуалните
училищни програми за превенция на отпадането, изготвени в
рамките на проекта на Център «Амалипе», подкрепен от Фондация
«Америка за България».
На изпроводяк някои от участниците ни споделиха следното: «Ще
си тръгна с много оптимизъм за ползотворна работа и с желание за
постигане на успехи», „Чувствам стабилността, че има на кого да
се обадя, имам опора и доверие, че другите могат да ми помогнат».
Директори и учители приветстваха по-честото организиране на
такива срещи – за обмяна на опит и идеи, а в трудни моменти, те
биха вдъхнали увереност в това, с което сме се заели.
Най-важното от нашата работна среща бе, че участниците в нея
успяха да преодолеят част от предразсъдъците, с които дойдоха; че
се интересуваха живо от историята и културата на един различен
етнос; че мислеха върху това, как те самите могат да променят
заобикалящият ги свят. Макар, че в много случаи бедността и
тежкото социално положение заличават избора за образование
пред младежите, ние не спираме да търсим. Нашите участници ни
дадоха повод да мислим, че и те придобиха увереност и вяра в
каузата, която Център Амалипе поддържа вече 10 годиниа, а
именно - всеки има равно право на образование и образованието
ще обнови ромската общност. Познанието, както и човешките
възможности са безгранични, предрасъдъците размиват и двете.
Целта на срещата ни всъщост бе да разнищим предрасъдъците
(или поне част от тях) и да дадем възможност на участниците да
видят и другата гледна точка, тази – скритата зад тежките стени на
отчуждението. Разделихме се с позитивизъм и много идеи, върху
които ще се гради. Тази среща сложи началото на един периодичен
обмен между училищата, между тяхната опитност и
индивидуалност.

Център Амалипе
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Все пак, изведеният положителен резултат е, че въпреки някои
съществуващи пропуски в публичните политики насочени към
проблема, държавните институции са готови да си сътрудничат с
други заинтересовани страни при справянето с него, включително и
с ромската общност. Общо бе и заключението, че ромските
общности в Гърция, Румъния и България се намират в преходен
период между традиционния патриархален и съвременния
модернистичен семеен модел, което създава благоприятна среда за
въздействие по превенция на ранните семейни съжителства.
Партньорите обсъдиха също така бъдещите действия, които ще
бъдат изпълнявани в рамките на проекта: изработване на
образцователни материали, кампании за повишаване на
обществената чувствителност, национални конференции и
заключителна международна конференция.
В следобедните часове на 16 юли и на 17 юли се проведе второто
заседание на Направляващия комитет по проекта. Участие в него
взеха Милен Миланов (Национален координатор на Десетилетието
на ромското включване), Калин Каменов (Зам.-председател на
Държавната агенция за закрила на детето), Георги Кръстев (Зам.председател на НССЕДВ), Петър Атанасов (Началник на
новосформирания отдел „Интеграция на етническите малцинства”
в МТСП), представители на НПО (Национална мрежа за децата,
ИСДП, Джендър проект, Асоциация „Интегро”, Фондация „Шам”)
и др.
Участниците бяха запознати с резултатите от национално
социологическо проучване относно семейните нагласи на ромите в
България, както и с теренните изследвания, проведените интервюта
с държавни служители на местно, регионално и национално ниво и
с членове на ромската общност, по отношение на ранните бракове в
Румъния, Гърция и България.
Презентациите на Център Амалипе, показващи причините и
предпоставките за сключване на ранни семейни съжителства,
повдигнаха оживена дискусия сред участниците от страна на
представители на институциите, особено в частта, изследваща
нагласите на социалните работници и учителите по отношение на
ранните бракове сред ромската общност и възможностите за
сътрудничество между тях, другите държавни органи и
представителите на самата общност, целящо изпълнението на
превантивни дейности.
Проучването ясно показва, че теренните работници са изправени
пред много трудности в работата си с ромската общност,
изразяващи се основно в недобра координация с други държавни
институции. Също така, тъй като основният им контингент са
главно маргинализирани семейства, някои от тях формират
предразсъдъци и стереотипи, които се пренасят върху ромите като
цяло. Присъстващите представители на неправителствения сектор

(НМД, ИСДП) също потвърдиха, че проблемите в системата за
закрила на детето са били разкрити и в други проучвания и
изследвания. Всички представители на държавните институции
на национално ниво изразиха волята си да се справят с тези
негативни нагласи за да се осигури по-добра ефективност при
работа по проблемите на ранните бракове.
Най-интересната и повдигаща въпроси част от презентациите, бе
относно основните тенденции в семейните брачните нагласи на
ромите в България. Четири различни показатели от проведеното
национално проучване (повишаване на възрастта за първо
семейно съжителство, правопропорционална връзка между
образователното ниво и възрастта за създаване на семейство,
преобладаваща тенденция семейството да се създава отмладите
хора, а не от родителите и категоричен превес на простите
семейни домакинства на разширените семейни домакинства)
разкриват категорично тенденцията за модернизация на ромската
общност. „Все още има големи слоеве от общността, които
споделят традиционни патриархални модели, но тенденцията е те
да намаляват за сметка на модернизираните семейства – подчерта
Д. Колев. – Сега е подходящия момент за дейности по превенция
на ранните бракове, по превенция на отпадането от училище и т.н.,
защото има благоприятна среда и те ще подпомогнат съзряването
на общността!”
Подобни заключения бяха оповестени и в презентациите на
партньорите от Румъния и Гърция. Възрастта за създаване на
семейство там все още е по-ниска, но тенденцията за нейното
повишаване е ясна. По проблемите на ранните бракове липсва
достатъчно адекватна и координирана държавна политика и в тези
държави: все още трябва да се усъвършенстват мерките,
прилагани от теренните работници за противодействие на
явлението.

Вторият ден от заседанието на Направляващия комитет продължи
с представяне на местните кампании за предотвратяване на
ранните бракове, които се изпълняват в 10 населени места в
България от местни ромски активисти. Всеки от тях разказа за
дейностите, които изпълнява, за случаите които е разрешил, за
ефекта върху общността. Оказа се, че представянето на
положителни примери, разговорите и дискусиите (с млади хора и
техните родители), кампаниите „от врата на врата” водят не само
до подкрепа на тенденцията за преодоляване на ранните бракове,
но и до повишаване на записаните в средни училища (гимназии),
до превенция на отпадането, до по-цялостна промяна в
общността.
продължава на стр. 4
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ОДОБРЕНА Е ПЪТНА КАРТА НА
ЕВРОПЕЙСКАТА РОМСКА ПЛАТФОРМА

В края на юни Испанското председателство на ЕС одобри
АТЕЛ
Пътната карта на Европейската ромска платформа, която бе
НАБЛЮД
дискутирана на третата среща на Платформата в Брюксел (17 юни).
Документът има за цел да структурира работата на Платформата като
идентифицира ключовите въпроси, методи на работа, очаквани резултати и
механизми за прилагане на решенията. Според Пътната карта Платформата ще
заседава най-малко веднъж на шест месеца, а тези заседания ще се подпомагат
от дейността на Тематични работни групи. Представители на институциите на
ЕС, международни организации, правителствата на държавите членки, на
Комитета на регионите и ромски неправителствени организации ще участват в
Европейската ромска платформа, като няма да се определят постоянни членове,
а ще се канят различни експерти в съответствие с обсъжданите теми.
Платформата няма да ограничава дейността си единствено до обмен на
информация, но също така ще подготвя препоръки, идеи и предложения до
различни институции на ЕС и ще играе про-активна роля в определянето на
дневния ред на тематични съвети на Европейската комисия и на останалите
институции на ЕС. Важна нова насока, включена след обсъжданията на 17 юни
е про-активната роля на Платформата и спрямо националните правителства.
Одобреният документ съдържа голяма част от предложенията, направени на
третата среща на Платформата от 17 юни. Така например включени са
предложенията на председателя на Център Амалипе Деян Колев:
интеркултурното образование и оптимизирането на използването на
структурните фондове са записани като специфични тематични области в
дневния ред на Платформата; включено е изискване за по-сериозно участие от
страна на националните правителства; записано е, че Платформата ще адресира
предложения и до страните-членки за да включат те ромската тема в своя
дневен ред и т.н.

ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ - ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА И ЗАСЕДАНИЕ НА НАПРАВЛЯВАЩИЯ КОМИТЕТ
продължава от стр. 3

Неформалната позиция на общностен модератор, която в момента
младите ромски активисти изпълняват трябва да бъде
институционализирана – тя ще подпомогне самоорганизацията на
общността, а също така ще направи системата на социалните
институции по-ефективна, посочиха участниците.
Един от най-обнадеждаващите резултати от изпълнението на
кампаниите досега е успешното разрешаване на конкретни случаи на
потенциални ранни бракове, които щяха да се състоят, ако не бяха
предприети действия от страна на ромските активисти, изпълняващи
кампании по места. Основните тенденции изведени от тях при
изпълнение на дейностите показват, че образованието е заместител
на ранните и насилствени бракове като алтернатива за социална и
личностна реализация и служи като един от най-добрите
превантивни мерки в практиката.
Реализацията на проекта ще продължи с подготовката на
образователни материали (брошури, плакати, флаери и филм),
базирани на придобития опит на терен и изпробваните модели за
превенция, тествани в десет населени места. Тези материали ще се
разпространяват сред различните заинтересовани страни,
включително институциите и ромската общност, и ще бъдат обявени
на национални конференции в трите държави, където се изпълнява

проекта. Образователните материали ще бъдат използвани за
провеждане на информационни кампании, насочени към промяна
на публичните политики по отношение на ранни бракове и за
подпомагане на ромската общност при преминаването и от
патриархалния към модернистичния семеен модел.

Център Амалипе
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НАЦИОНАЛНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА HIV СЕ
ПРОВЕДЕ С УЧАСТИЕТО НА КЛУБ К7 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

капацитета на доброволците за работа по подхода „Връстници
обучават връстници” за превенция на ХИВ/СПИН на общинско
ниво и така да подкрепи развитието на национална мрежа от
обучители на връстници като част от Международната Y-PEER
мрежа. За целта младите хора ще се подготвят да работят като
обучители на връстници в областта на превенцията на
ХИВ/СПИН и промоцията на сексуалното и репродуктивно
здраве. Участниците в лятната инициатива работиха в малки
групи, а чрез ролеви игри и дискусии получиха нужните знания и
практически умения.

За седма поредна година в Националния детски екологичен
комплекс „Ковачевци” в община Радомир се проведе Лятно
училище за превенция на HIV. Училището започна на 6 юли и
продължи до 12 юли. Организатор на инициативата е
Министерството на здравеопазването и Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. 14 младежи от
доброволческия Клуб „К7” – Велико Търново, създаден със
закрилата и подкрепата на Център Амалипе и координаторът
Момчил Баев участваха в обучението и навлязоха в дълбочина в
рисковете, които крие необмисленото сексуално поведение. Цел
на младежите след края на обучението е да предадат своите опит
и знания на свои връстници, които са в уязвими групи.
Осъзнаването на тяхната важност в този процес на превенция на
HIV дава на доброволците вяра, че бъдещето зависи от тях.
По време на обучението великотърновската група изработи свое
знаме, което е обвързано с темата за превенция на HIV и беше
използвано като емблема за представянето на К7 – Велико
Търново пред останалите доброволци от страната.
Тази година темата на лятното училище беше „Сексуално здраве
и превенцията на ХИВ/СПИН чрез подхода Връстници обучават
връстници”. В обучението се включиха над 200 младежи на
възраст от 14 до 18 години от 14 общини - Благоевград, Бургас,
Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Пазарджик, Перник,
Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен.
Програмата на училището включваше обучения и дискусии по
важни въпроси, свързани със сексуалното здраве. В различните
обучителни сесии участваха 182 ученици, 14 педагогически
специалисти и представители на неправителствени организации,
работещи с млади хора в риск, както и 14 обучители на
връстници.
Лятната инициатива в Ковачевци има за задача да се повиши

Основните задачи пред обучителните екипи в Лятното училище в
Ковачевци са свързани с осигуряването на достъпна за
участниците информация за контрацепция, нежелана
бременност, сексуално-предавани инфекции, HIV/СПИН;
изграждане на комуникативни умения, умения за споделяне и
даване на обратна връзка, за изясняване на ценностни избори, за
толерантност към различието, за работа в екип.
Лятното училище в Ковачевци е традиционна дейност, която се
осъществява всяка година в рамките на Компонент 7 „
Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в найголям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и
програмите, насочени към младите хора ” на Програма
„Превенция и контрол на HIV/СПИН”.
До сега в рамките на летните училища са обучени 860 млади
хора, които успешно прилагат придобитите практически умения
при работата си на местно ниво.
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Център Амалипе
СРЕЩА НА РЕГИОНАЛНИТЕ
ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ
ПЛАТФОРМА

На 18 и 19 юли Център „Амалипе” организира среща на
регионалните партньори по проект „ПЛАТФОРМА за създаване на
проекти”. В нея участваха представители на водещия партньор
Институт „Отворено общество”, на регионалните партьори СНЦ
„Свят без граници” – Стара Загора, Сдружение ЛАРГО –
Кюстендил, Сдружение „Нов път” – Хайредин, Център „Амалипе”
– В. Търново и Асоциация „Интегро” – Разград, както и други
ромски неправителствени организации от различните региони.
Участниците дискутираха основните предизвикателства пред
изпълнението на Ос 4 от Програмата за развитие на селските
райони. Лекторите Мариета Тодорова (Министерство на
земеделието и храните) и Юлия Григорова (експерт по проект
ПЛАТФОРМА, член на Комитета за наблюдение на ПРСР)
запознаха присъстващите с обявената първа покана за набиране на
Стратегии за местно развитие. Тези документи очертават
основните насоки, по които Местните инициативни групи ще
финансират проекти на местни лица, като Министерство на
земеделието ще подпомогне одобрените Стратегии с да 2 млн евро.
Крайният срок за кандидатстване по първата обява е до 30 август,
втора ще има през 2011 г. Министерство на земеделието ще
финансира изпълнението на Стратегиите на 50 общини, като
досегашния опит показва, че се допускат сериозни грешки при

изготвянето им. Една от тях е неучастието на уязвимите групи. „За
нас е важно всички групи на дадена територия да участват и да
присъстват в Стратегията и ние ще оценяваме това! – посочи
Мариата Тодорова – Ромите са значима група почти във всички
общинти от селските райони и ако техните проблеми не присъстват
по подходящ начи в Стратегията, няма начин тя да бъде одобрена.”
Участниците дискутираха възможните модели за включване на
ромската тема в Стратегиите за местно развитие. Те ще бъдат
обобщени от Юлия Григорова и ще бъдат представени на Местните
инициативни групи, които възнамеряват да кандидатстват до 30
август. За целта Център „Амалипе” ще организира специална
конференция на 26 юли, а всеки регионален партньор ще извърши
съответните застъпнически дейности пред общините в своя
регион.
Във втората част на срещата бяха предстеавени предстоящи
конкурси по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, имащи отношение към интеграцията на ромите.
Участниците дискутираха какви конкурси са необходими до края
на програмния период. Те се обединиха около идеите за конкурс за
създаване / развиване на здравни центрове в ромска общност, за
развитие на дейности в маргинализирани общности на Центровете
за обществена подкрепа, за подкрепа на обучението на
представители на уязвими групи в университетите и др.
Формулираните 5 идеи ще бъдат представени на среща с
Управляващия орган и Междинните звена по ОП РЧР.
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ДВУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ
ОТ КЛУБ К7 СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

Двеудневно обучение за повишаване на капацитета за работа на
терен на доброволците от Клуб К7 на Център „Амалипе” се
проведе във Велико Търново на 21 и 22 юли тази година в сградата
на РИОКОЗ. В обучението участваха 20 доброволци, членове на
Клуб К7, изпълняващ дейностите по Компонент 7: „Намаляване
уязвимостта към HIV на младите хора в най-голям риск (15-24)
чрез увеличавана на програмите и услугите, насочени към
младите” на Национална програма „Превенция и контрол на
HIV/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария. Във В. Търново тези дейности се
осъществяват от Център „Амалипе”.
По време на обучението доброволците работиха по темата за
работа на терен, която е сред основните дейности на Компонент 7
за превенция на HIV и е най-голямото предизвикателство като
метод на работа. Работата на терен предполага достигане на
младежи в уязвими групи в естествената им среда. Това
предполага, че с тях се работи във времето, когато те не са в
училище и биват жертва на негативни влияния или рисково
поведение. Спазването на основните принципи за работа на терен е
друга тема, която беше разработена по време на обучението.
Самата работа на терен е всеобхватна материя и с нея се достига до
най-различни видове групи млади хора, някои от които
маргинализирани. Анализирането на дадена уязвима група или
проблем, с който се сблъскват доброволците е първата крачка към
решаването му, след което се търсят начините за предизвикване на
промяна на съществуващи негативни практики. Това наложи
разглеждането на теми като „Работа на терен с ромска общност”,
която е една голяма част от целевата група на Компонент 7 и в нея се
работи сравнително трудно, ако не се познават традициите на
ромската култура. Друга голяма целева група на К7 са деца и
младежи, живеещи в социални институции. Работата с тях изисква
специални умения от страна на доброволците и затова тази тема бе
детайлно анализирана.

www.amalipe.com
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ВКЛЮЧВАНЕТО НА РОМИТЕ В ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ БЕ
ДИСКУТИРАНО НА КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ

Интеграцията на ромите трябва да се разглежда не само като
морален въпрос, тя има своите обективни прагматични
измерения, интеграцията е неизбежна необходимост! Въпрос на
неизбежност също така е да бъде формирана и осъществена
ефективна интеграционна политика!
С тези думи Министърът по управление на еврофондовете
Томислав Дончев откри националната конференция
„Стратегиите за местно развитие на МИГ и интеграцията на
уязвими групи”. Тя се проведе на 26 юли в гр. София и бе
организирана от Център „Амалипе” като заключително събитие
от проект „Изграждане на модел за гражданско участие и ромско
участие в усвояването на европейските фондове на местно ниво”,
финансиран от програма МАТРА КАП на Посолството на
Кралство Нидерландия. В конференцията взеха участие също
така Посланикът на Холандия Н. Пр. Карел ван Кестерен, Петър
Атанасов (началник на отдел „Интеграция на етническите
малцинства” в МТСП), представители на Министерство на
земеделието и храните, на регистрирани Местни инициативни
групи, на ромски НПО.
Министър Дончев подчерта, че въпросът с ромската интеграция
стои наравно с най-важните въпроси относно мотора на
икономическото и социалното развитие на България през
близките 10 години. Интеграцията е неотложен ангажимент на
държавните институции, но за да се случи е необходима и широка
осъзнатост от страна на гражданите относно ползите от нея за
всички. Без съмнение средствата от структурните фондове (в
частност – Програмата за развитие на селските райони) трябва да
се използват за подпомагане на ромската интеграция и това
трябва да се случи още в настоящия програмен период.
Необходимо е също така да се програмира в тази насока и
относно следващия програмен период, подчерта Министър
Дончев.
Негово Превъзходителство Карел ван Кестерен изказа своите
комплименти на Министъра по управление на еврофондовете за
енергията при ускоряване на процеса на усвояване на фондовете.
Този процес трябва да е ефикасен, прозрачен и включващ.
Позитивните ефекти от него трябва да достигнат до всички
български граждани и в частност до малцинствата като особено
уязвима група: това е смисълът на социалната кохезия, подчерта
Посланик ван Кестерен. Подобряването на положението на
ромите се превърна в един от приоритетите на дневния ред на
Европейския съюз. Правителствата трябва да подсигурят
подходяща среда и средства ромите да се включат в
макрообществото. От особена важност е участието на самите
роми в този процес. Това именно бе целта на проекта на Център
„Амалипе”, който програма МАТРА КАП подкрепи: да гарантира
участието на местните ромски общности в изготвянето на

местните стратегически документи, да подсигури партньорство
между всички заинтересовани страни, посочи Н. Пр. ван
Кестерен. Той поясни, че от 1996 г. програма МАТРА е
подкрепила стотици проекти в България, като 2010 г. е нейната
последна година тук, но подадената от Холандия ръка за
партньорство остава и ще остане отворена: партньорството е
един от крайъгълните камъни на ЕС.
Основната дискутирана тема на конференцията бе как ромите да
бъдат включени в Стратегиите за местно развитие, с които
Местните инициативни групи ще кандидатстват за финансиране
по Програмата за развитие на селските райони. Деян Колев
представи опита на Център „Амалипе” от общините Лясковец,
Стражица, Попово и Бяла. Той посочи както постигнатите
успехи, така и сериозните проблеми и предизвикателства, пред
които се изправя включването на ромската тема в
стратегическите документи на местно ниво. „Процесът на
формиране на Местни инициативни групи и изработването на
Стратегии за местно развитие може да предостави добра основа
за ромско участие и гражданско участие в усвояването на
европейските фондове на местно ниво, но не гарантира това
участие! – посочи Колев - Необходими са специфични
целенасочени мерки за активизиране на местните ромски
общности и гражданските организации, в противен случай те
остават изолирани и реално не участват.”
Юлия Григорова (наблюдател в Комитета за наблюдение на
ПРСР) запозна участниците с успешни практики от различни
европейски страни за включване на ромите в СМР. Тя наблегна на
конкретните практическите начини това да се случи и подчерта,
че без включване на ромската тема Стратегиите нямат реален
шанс да получат финансиране от Програмата за развитие на
селските райони.

Мариета Тодорова (експерт в Министерство на земеделието и
храните) представи особеностите на обявения с краен срок 30
август конкурс за финансиране на СМР. Тя обясни множество
конкретни особености при кандидатстването като наблегна на
това, че трябва да бъдат включени всички групи население, а
ромите са една от големите групи в почти всички общини на
селските райони.
В края на срещата участниците бяха запознати с възможността да
получат безвъзмездна консултантска помощ при подготовката на
СМР, които включват темата за интеграция на ромите. Тази
възможност се предоставя по проект ПЛАТФОРМА на Институт
„Отворено общество” и Център „Амалипе”, по който регионални
партньори са 6 местни ромски организации.

Център Амалипе

стр. 8 от 10

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА ПО ОТНОШЕНИЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В
БЪЛГАРИЯ

Дълго подготвяните законодателни промени, целящи
подобряване системата на здравеопазване, започват с приетите
промени в Закона за лечебните заведения и Закона за здравното
осигуряване (Държавен вестник брой 59 от 2010г). Една от
основните промени е актуализирането на медицинските
стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита на правата на пациента. Тези стандарти ще
имат централна роля в системата на здравеопазването, тъй като
въз основа на тях ще бъдат оценявани капацитета и качеството на
работа на медицинските заведения и ще се определя тяхното ниво
на компетентност. Освен това те ще служат и за основа на контрол
за дейността на лечебните заведения.
Болниците няма да бъдат разделяни на общински, областни и
национални, както бе досега, а ще бъде извършена оценка на
техния капацитет да предоставят медицински услуги и
категоризация спрямо него. Оценяването ще се извършва на база
на новоизработени или актуализирани медицински стандарти за
всяка специалност, в които ще са заложени критерии за
установяване нивото на компетентност. Болниците и болничните
структури (отделения, клиники) ще бъдат разделени в три нива на
компетентност. Най-високо в йерархията е трето ниво, каквото ще
получат само високотехнологичните и осигурени с най-добри
професионалисти болници. Лечебните заведения с трето ниво на
компетентност ще могат да сключват договор със здравната каса
за всички клинични пътеки. Те ще извършват и сложни и
високоспециализирани медицински дейности, като експлантация
и трансплантация на органи. Второ ниво ще включва болници,
извършващи множество медицински дейности и разполагащи с
голям брой персонал, но неизвършващи високо специализирани
медицински дейности. В първо ниво на компетентност ще
попаднат всички останали болници. Някои от тях ще могат да
сключват договор с касата само по 1, 2 или 3 клинични пътеки, в
зависимост от това с колко и какви специалисти и апаратура
разполагат.
Въвежда се условието всички лечебни заведения за болнична
помощ в страната да отговарят на три групи изисквания:
1. Да осъществяват дейността си в съответствие с медицинските
стандарти и правилата за добра медицинска практика, като
осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на медицински
дейности, включително и спешна медицинска помощ;
2. При осъществяване на дейността си да бъдат осигурени с
достатъчно медицински специалисти на основен трудов договор;
3. Да притежават определената в медицинските стандарти
технически изправна медицинска апаратура и техника.
До края на август Министърът на здравеопазването следва да
утвърди медицинските стандарти за всичко специалности, след
което болниците ще трябва да приложат промените в дейността
си. През ноември здравното министерство ще оцени дали те
съответстват на новите изисквания и ще издаде разрешителни за
дейност. По този начин НЗОК ще може да сключва новите
договори за 2011 г. навреме, са посочените от законодателния
орган мотиви. Новите разрешителни ще важат от 2011 година и
няма да се налага лечебните заведения да подписват нови
договори с касата за седмица или две в края на тази година.
При несъответствие с изискванията, финансирането за
съответното заведение за болнична помощ ще бъде намалено,
чрез промяна на договора сключен с Националната
здравноосигурителна каса. Важен момент е въведеното условие
средства от републиканския бюджет или от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса да бъдат предоставяни
само за тези дейности, за които е установено съответствие с
горепосочените изисквания. Лечебни заведения за болнични
грижи, които не отговарят на изискванията, няма да получават
финансиране и на практика ще са принудени да спрат дейността
си, или да се преструктурират и насочат към предоставяне на
дейности по извънболнична помощ.
Всички диспансери в страната се закриват, тъй като тази
структура е премахната от списъка на лечебните заведения.
Диспансерите би трябвало да запазят функциите си и след
извършване на промените, като целта на преструктуриранията е

да бъде постигната по-добра организация на работата и по-голяма
ефективност в разходването на средствата. На практика тези
диспансери, които са осигурени с достатъчно кадри и техника ще
бъдат преобразувани в различни самостоятелни структури
(специализирани болници или центрове), а тези които не
разполагат с нужните ресурси, ще се включат в структурите на
болниците, като отделения.
С промените в закона се установява и реда за изготвяне на
Национална здравна карта. Чрез нея ще се планират и разпределят
териториално лечебните заведения и лекарския персонал за
извънболнична помощ на територията на страната. Националната
здравна карта ще бъде основният инструмент за осъществяване на
здравната политика на държавата. До 31 декември 2010 година
следва да бъдат изработени областните здравни карти и,
основавайки се на информацията събрана в тях, ще бъде приета
Националната здравна карта.
Областните здравни карти ще включват информация за:
географските граници на здравния район; вида, броя, дейността и
разпределението на лечебните заведения по отделните нива на
медицинското обслужване в областта; необходимия минимален
брой на лекари и зъболекари в извънболничната помощ по
специалности; минималния и максималния брой легла за активно
лечение (терапевтични, хирургични, педиатрични, акушерогинекологични и легла за интензивно лечение) и за долекуване и
продължително лечение; списък с лечебни заведения за болнична
помощ, с които Националната здравноосигурителна каса
задължително сключва договори.
Методиката по която ще бъде установен минималният и
максимален брой легла се определя от Министъра на
здравеопазването и трябва да бъде приета до края на месец август
2010г. При определянето и министърът е длъжен да съобрази
нуждата на населението от достъп до медицинско обслужване.
За изработване на областната здравна карта Министърът на
здравеопазването назначава комисия, която включва областния
управител, представител на регионалния център по
здравеопазване, представител на регионалната инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве, двама представители
на районната здравноосигурителна каса, по един представител на
районната колегия на Българския лекарски съюз, районната
колегия на Българския зъболекарски съюз и регионалната колегия
на Българската асоциация на професионалистите по здравни
грижи, един член от представителните организации за защита
правата на пациентите и по един представител на общините в
съответната област, на чиято територия има лечебно заведение за
болнична помощ.
При изработването на областните здравни карти комисията има
задължение да съобрази нуждата от достъп до медицинско
обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и
отдалечените райони. Това са населени места, отдалечени над 60
км от най-близката болница, или тези от които достъпът до
болница отнема над 1 час със специализиран медицински
транспорт.
След като бъде изготвена областната картата, информацията се
изпраща на Министъра на здравеопазването и тя се утвърждава
като част от Националната здравна карта. Националната карта ще
установи и регламентира: необходимостта от спешна,
извънболнична и болнична помощ; минималния необходим брой
специалисти; минималния и максималния брой легла по
специалности с оглед потребностите на населението в регионите.
Националната здравна карта ще съдържа данни в кой регион
какви лечебни заведения има, с какви нива на компетентност и
възможности за лечение.
Тези реформи поставят много въпроси относно техния ефект
върху ромската общност. Значителен процент от ромите в
България живеят в малки населени места и села. Поради
икономическата криза, трудовата миграция към градовете е
намаляла и множество ромски семейства живеят в села,
намиращи се в труднодостъпни и отдалечени от болнични
заведения райони.
продължава на стр. 9
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Безспорно, реформата ще засегне найвече съще ствуващите общински
болници, които трудно могат да покрият
новите стандарти за медицински услуги. В много от тях няма
висококвалифицирани специалисти, не са обезпечени с нужната
медицинска апаратура, материалните условия и състоянието на
сградите им са лоши. Аргументът тези болници да предоставят
единствено такива медицински услуги, за които имат капацитет, не
е лишен от смисъл и доводите на законодателя за реформа на
болничната система чрез предоставяне на по-квалифицирана
помощ при ефективно разходване на средствата са резонни.
От друга страна, не бива да се забравя и за възможността за достъп
до медицинска помощ на всички граждани, което е тяхно право,
прогласено в Конституцията на Република България и вменено
като задължение в процеса по формиране на здравната карта.
Основният въпрос е в това как ще бъде спазен този принцип на
практика.
Ромската общност, живееща в селата и малките градове, по-трудно
ще се придвижва до болниците от по-висок ранг за получаване на
качествена медицинска помощ. Това е свързано и с допълнителни
разходи, които за мнозинството от ромите са непосилни. Не бива
да се забравят и традиционните и културни особености на
общността, изразяващи се в нежелание да се напуска населеното
място за рутинни дейности.
В област Велико Търново, например, се предвиждат сериозни
съкращения в системата на болничната грижа, които ще засегнат
именно ромите живеещи в малки населени места.
Министерство на здравеопазването предлага общинските болници
в градовете Елена и Полски Тръмбеш да станат медицински
центрове, като в Елена да бъдат добавени и 35 легла за долекуване.
Такива центрове се предвижда да бъдат открити във всички
труднодостъпни и отдалечени места. По съществото си това са
здравни заведения за специализирана извънболнична помощ, в
които работят не по малко от трима лекари с различни
специалности. Медицинските центрове ще имат до 10 легла, а
престоят в тях ще е до 48 часа, през които може да се извърши
преценка дали да се окаже помощ на място или пациентът трябва
да бъде транспортиран в по-голямо лечебно заведение.
За тях не е въведено изискване да осъществяват 24-часов достъп до
медицински услуги. Те не могат да предоставят родилна помощ,
макар да е предвидена възможност в тях да се разкриват звена, в
които акушерки самостоятелно оказват акушерски грижи. Това
затруднява достъпа до родилна помощ на жените живеещи в малки
и труднодостъпни населени места. Те ще трябва да бъдат
транспортирани до най-близкото родилно отделение за да получат
нужните грижи. От друга страна положението в болничната
помощ не е по различно. Акушеро-гинекологичните болници и
отделения протестират срещу въвеждането на делегираните
бюджети. В момента те са принудени да лекуват само докато им
стигат парите и ще могат да се грижат за толкова родилки, за
колкото ще им стига финансирането от здравноосигурителната
каса. Мнението на акушер-гинеколозите е, че на раждането трябва
да се гледа като на спешна помощ и поради това парите за
родилките не трябва да се орязват, а родилните отделения да бъдат
запазени и в малките болници.
Сходно е и положението с бившите общински болници. Повечето
от тях най-вероятно много трудно ще отговорят на критериите в
медицинските стандарти и ще успеят да сключат договори със
здравната каса само по няколко пътеки. Без средства те трудно ще
успяват да задържат и добър медицински персонал.
Това поставя под въпрос диагностичната дейност и
диспансеризацията. Добрата диагностика е изключително важна
за получаване на навременно лечение. Малка е вероятността
болниците или медицинските центрове в малките населени места
да притежават нужният ресурс за да извършат добро
диагностициране на пациенти. Диспансеризацията също е под
въпрос. За да бъде диспансеризиран болен с хронично
кардиологично или неврологично заболяване, болницата или
медицинския център трябва да разполагат със съответния
специалист. Ако такъв не бъде привлечен, хронично болният ще
трябва да пътува до болница от по-висок ранг, разполагаща с такъв
специалист.
Предимство е предвидената възможност за предоставяне на

субсидия на учредени от общините лечебни заведения за болнична
помощ, намиращи се в труднодостъпни и/или отдалечени райони,
в рамките на средствата, предвидени в бюджета на
Министерството на здравеопазването за всяка календарна година.
Въпреки, че лечебните заведения в труднодостъпните и
отдалечени места не са изрично разписани със статут на защитени,
получаване на допълнителни средства от държавния бюджет би
позволило те да продължат съществуването си, което ще
осъществи на практика правото на достъп на пациентите до
медицински услуги. Недостатък е това, че тези субсидии за с
пожелателен характер, а не са вменени като задължение.
Реформата в системата на здравната грижа трябва да обърне
изключително внимание на подобряване положението на
спешната и неотложна медицинска помощ. За съжаление в
момента с 1/3 е намалено финансирането за центровете за спешна
помощ в страната. Засега центровете не са натрупали дългове, но
скоро се очаква екипите на Бърза помощ да се окажат задлъжнели
със средства за гориво и лекарства. Според изчисленията,
направени от шефа на спешната помощ в Пловдив д-р Иван
Стойнов, ограниченията в бюджета няма как да достигнат
изискуемите от здравното министерство 29,4%. Д-р Стойнов
вижда като възможност за пестене на средства да не се случи
предложеното 10-процентово увеличение на заплатите в сектора и
да се намалят капиталовите разходи. Така ще се спестят 5 милиона
от трудови възнаграждения и 15 милиона от ремонти,
строителство и др. В момента средната заплата на лекарите в
спешния сектор е 454 лева. Центровете за спешна медицинска
помощ в страната ще имат нужда от повече гориво и медикаменти,
тъй като ще се наложи да транспортират пациенти на по-голямо
разстояние.Съкращаване на отделения в болниците в по-малките
общини, определено ще доведе до драстичен ръст на пациенти в
центрове за спешна помощ. В тази връзка е необходимо да се
работи с ромите в отдалечените и труднодостъпни населени места,
за разясняване на функциите на бързата и неотложна помощ и
начините на действие при спешни състояния.
Основен проблем за ромската общност остава липсата на здравни
осигуровки. Общият брой здравно неосигурени достигна 1,8
милиона души през месец юли, а още половин милион граждани са
останали без личен лекар от началото на годината. Причината за
този ръст трябва да се търси в закриването на работни места, което
още повече ще утежни състоянието на системата за социално
подпомагане. Здравните осигуровки на безработните роми се
заплащат от републиканския бюджет ако те са регистрирани като
социално слаби лица.
Преструктурирането на диспансерите във Великотърновска
област повдигна много въпроси свързани именно с роми,
неплащали здравноосигурителните си вноски. Д-р Мария Рачева,
управител на диспансера за онкоболни, споделя следното:
„Болните (в диспансера) са социално слаби и нямат редовни
здравни осигуровки. Те не са ги плащали по 5-6 г. В тази връзка, ако
един неосигурен трябва да чака да събере пари и да си плати
осигуровките, за да получи достъп до онкологична помощ, той
просто няма да доживее. Ракът е социално значимо заболяване и
лечението му трябва да се поеме от държавата”.
Подобно е и мнението на колегата и д-р Иванчо Драганчев,
управител на диспансера за туберкулоза в града, според който
„носители на хроничното инфекционно заболяване са предимно
здравно неосигурени лица, които нямат лични средства за
лечение.” Подобни мнения изказват и медиците от диспансера по
белодробни заболявания в Кърджали.
Лекарите от тези здравни заведения са предоставяли безплатни
услуги на болните с неплатени здравни осигуровки, благодарение
на държавната субсидия която са получавали. Ако тези социално
значими заболявания, в резултат на реформата, останат без
финансиране над получаваното по клинични пътеки, без живото
поддържащо лечение ще останат множество роми.
С подкрепата на:
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Повече от 70 служители и представители на неправителствени организации
от Европа, Азия и САЩ взеха участие в Срещата на ОССЕ по образованието
на националните малцинства. Тя бе организирана от Казахстанското
председателство на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и
Върховния комисар за националните малцинства на ОССЕ Кнут Волебаек.
Срещата се състоя на 22 юли и 23 във Виена.
„Образованието е било и продължава да бъде от основно значение за работата
на Върховния комисар за националните малцинства. Тя е от решаващо
значение във всички общества ... В едно мултиетническо общество, обаче, е
още по-важно, тъй като спомага за сближаване и интеграция между
различните етнически групи. ", заяви в встъпителното си слово г-н Кнут
Волебаек, Върховния комисар на ОССЕ за националните малцинства . Той
очерта два основни въпроса в тази посока. Първият е за междукултурното
образование и образованието на майчин език: съвременната образователна
система следва да предостави на малцинствата възможност да се запознаят
със своята история, култура и език. Вторият е нарастващата тенденция за
сегрегирано образование в много ОССЕ членки. "Аз съм много загрижен, че
постепенно се развиват паралелни образователни структури, където деца от
различен етнически произход не си взаимодействат и растат в паралелни
светове. Преодоляването на тази тенденция е е задача на правителствата,
гражданското общество и активистите и на всички нас: непрекъснато трябва
да подчертанаме значението на интегрираното обучение!”, поясни
Върховният комисар.
Дневният ред на срещата включваше три основни сесии: улесняване на
интегрираното образование в училища, достъп до висше образование и
образованието за възрастни. По време на тези сесии бяха представени
презентации и изказвания от държавни служители и активисти на
неправителствени организации, както и от независиме експерти и учени.
Въпросът за образованието на ромите бе един от най-често се обсъжда.
Ромските активисти, поканени на форума (Андрзей Мирга от ОССЕ, Изабела
Михалаке, Станислав Даниел от ЕЦПР, Ирфан Мартез от НРЦ - Македония и
Деян Колев от "Амалипе" - България) бяха едни от най-активните участници.
Те подчертаха необходимостта от преодоляване на сегрегацията на ромските
деца в специални училища за хора с умствени увреждания или в изолиран
"Ромски" училища, необходимостта от междукултурно образование и
обучение на ромски език, както и необходимостта от повече роми в
университетите.
Деян Колев, председател на Център "Амалипе", представи три въпроса.
Първият бе за изготвяне на нов Закон за училищното образование в България.
Той призова българските власти да се включат в закона 4 основни изисквания
на работната група, съставена от най-големите ромски неправителствени
организации. Деян Колев представи и Ромската здравна стипендиантска
програма, изпълнявана в Румъния и България като успешен пример за
увеличаване на броя на ромите в университетите и в същото време за
запазване на техните връзки с ромската общност. В третото си изказване Деян
Колев сподели опит от изпълнението на Националната програма за
ограмотяване на роми и подчерта необходимостта от мотивационен
компонент: Програмата е успешна главно на местата, в които ромски НПО са
ангажирани за мотивиране на общността и е необходимо всички бъдещи
програми в тази посока, да заделят средства за силна мотивационна
кампания, настоя Колев. Той също така обясни, че образованието трябва да
бъде средство за самоорганизиране и овластяване на ромската общност: Ако
това се случи, то ще се превърне в устойчива ценност.

ДОБРОВОЛЦИ НА КЛУБ К7
ОБМЕНИХА ОПИТ С
КОСОВСКИ ОБЩИНАРИ

Делегация от Косово беше на двудневно
обучително посещение във Велико Търново. В нея
са включени 17 души - пиар служители от косовски
общини и представители на Министерството на
местното самоуправление.
Целта на визитата е гостите от младата балканска
държава да се запознаят с принципите на работа на
българските общински администрации и на
сътрудничеството им с неправителствения сектор в
това число и младежките организации.
В рамките на двудневното посещение в старата
столица гостите бяха запознати с работата на
общината с медиите, неправителствените
организации, външни партньори. Освен Велико
Търново в програмата на учебното посещение в
нашата страна са включени работни срещи в Стара
Загора и Кърджали.
Обучението на ко совската делегация се
осъществява по линия на проект „Ви Ен Джи" на
Холандското правителство, със съдействието на
Фондация Международни градски сътрудници.
''Не случайно е избрана България за това учебно
пътуване, защото ние сме съседи и имаме много
общи неща. Още повече България е преминала пътя
за подготовка за членство в Европейския съюз– път,
който предстои и на нас'', посочи Зета Чене, експерт
на VNG – International. Той допълни, че за двата
дни, в които са във Велико Търново са видели
доброто сътрудниче ство на Общината с
неправителствени организации, с външни
партньори и с младежките организации. Според
Зета Чене това за тях е положителен опит.
От своя страна младежите от Клуб К7, който
обединява доброволци на БМЧК, Клуб Секс,
сигурност и свобода и Център Амалипе,
представиха проекти по които работят и разказаха
за своето сътрудниче ство с общинската
администрация.
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