СЪДЪРЖАНИЕ
АКЦЕНТ НА БРОЯ
Национална стратегия за
интеграция на ромите
ШКръгла маса за Националните Ромски Стратегии
/НРС/ се проведе в Прага
ШУправляващи дискутираха
изпълнението на НРС
ШИ з с л у ш в а н е н а т е м а
мониторинг и оценка на
Националните Стратегии за
И н т е г р а ц и я н а Ро м и т е
/НСИР/ се проведе в Брюксел
ШСреща на ЕК за изпълнение
на НСИР
ШРаботна среща на тема
„Застъпничество за всеобхватни НСИР се проведе в
Будапеща
[Наблюдател:
ШИнтернационална конференция „Срещу насилствените бракове“
ШАгенцията по Заетостта
обяви конкурс
ШПодготвителна среща за
Рома Прайд 2012
ШЦОИДУЕМ обявява нов
конкурс
[Училище:
ШУчителите от ПГТЛП Омуртаг, преминаха обучение
за работа с ромски ученици
ШСъветът по образование и
наука към президента проведе първото си заседание
ШО У „ В а с и л Л е в с к и “
с.Караджово тържествено
отбеляза 24-май
ШСподеляне на добри практики
ШПриключи учебната 2011/12
[Кхере (у дома):
ШДоброволци на клуб К7 - В.
Търново чупят рекорди и
борят СПИН с най-голямото
ПАЧУЪРК пано
ШМеждународен ден за борба
с дрогата стана повод за антиСПИН кампания в Търново
ШСреща на Център Амалипе с
представители на БългароШвейцарската търговска камара
ШКурс за ограмотяване на
възрастни в гр.Левски
ШВизита на общностните
модератори в Търгу Муреш Румъния
ШЖивеем в малко по-чиста
България
ШСреща по проект „Да
докоснем недосегаемите“
ШРаботна среща по проект
„ПРОГРЕС“
ШОбучение на тема „Работа с
медии и застъпничество“ в
Поморие
[Ромско здраве:
ШАнализ на реформите в
здравеопазването - май/юни
2012
[Шарена черга:
ШБахтало Хедерлези!
ШДевети детски ромски
фестивал - „Отворено сърце“

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН: МАЙ-ЮНИ 2012
АКЦЕНТ НА БРОЯ - НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
На 1 март Народното събрание единодушно одобри
Национална стратегия за интегриране на ромите.
Сбъдна се една от мечтите на Амалипе и нашите колеги
от ромския граждански сектор – Стратегията да бъде
одобрена с акт на Парламента. Голямото предизвикателство сега е новият стратегически документ да
не последва съдбата на старите, а именно - липса на
финансиране, минимален ангажимент на институциите
и изпълнение, клонящо към нула. Има предпоставки
този път да се случи нещо по-различно: Европейската
комисия дава ясни знаци, че ще наблюдава активно как
се изпълняват приетите ромски стратегии, ромската
интеграция е заложена като един от приоритетите за
новия програмен период и т.н. Най-важната
предпоставка обаче е активността на ромската общност
и на ромските граждански организации. Център
„Амалипе“ дава и ще продължи да дава своя решителен
принос в тази насока – както на национално, така и на
европейско ниво. Това е нашият шанс и ние не бива да
го изпуснем: за по-добрия утрешен ден на ромите, на
всички български граждани и на България!
ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ УЧАСТВА В КРЪГЛА МАСА ЗА
НАЦИОНАЛНИТЕ РОМСКИ СТРАТЕГИИ В ПРАГА
"Рамка на ЕС за национални стратегии за
ромите: виждания и
реалности, възможности
и предизвикателства за
интеграция на ромите в
Централна и Югоизточна
Европа", се проведе на 23 май 2012 г. в Прага,
Чехия. България бе представена от Момчил Баев от Център
"Амалипе" и Мария Методиева от Институт "Отворено
общество" - София. Конференцията е първото събитие в
дългосрочен проект на Европейски либерален форум, по
отношение на ромските предизвикателства в ЕС. Целта на
проекта е да се формулират препоръки за политическата
фракция АЛДЕ (ALDE) в Европейския парламент, тъй като
те смятат, че положението на ромското малцинство се
влошава и се нуждае от повече политическо внимание, както
на национално, така и на европейско равнище. На кръглата
маса се събраха експерти от Чехия, Словакия, Унгария,
Румъния и България, Холандия и Италия, които предоставиха доклади за сегашната ситуация.
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1176&lang=1

ИЗСЛУШВАНЕ НА ТЕМА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
НА НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ
НА РОМИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ В БРЮКСЕЛ
Представители на Европейската комисия, Агенцията
за основните права, депутати от Европейския
парламент, националните
правителства на България и
Румъния, национални и
Европейски ромски
организации, Фондация
„Отворено Общество”,
УНИЦЕФ и други
заинтересовани страни обсъдиха как да се изгради всеобхватна,
многопластова и включваща система за мониторинг и оценка на
Националните стратегии за интеграция на ромите. Това се
случи по време на Изслушване (Hearing)„Мониторинг и оценка
(МиО) на НСИР”, организирано от ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“
(България), Романи КРИСС (Румъния), Национален ромски
център (Македония), Европейски ромски информационен офис
(Брюксел) в сътрудничество с Европейския икономически и
социален комитет (ЕИСК). Събитието се състоя в Брюксел на
26 юни. ”Времето за говорене приключи, сега е време за
действие”, каза Лина Папамихалополу, ръководител на Отдел
“Анти-дискриминационни политики и координация по
ромските въпроси” в ГД „Правосъдие” на ЕК, в речта си на
откриването. Ролята на гражданското общество в подготовката
и оценката на НСИР беше масивна.
продължава на стр.2

МИНИСТРИ, ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ И РОМСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУТИРАХА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА НАЦИОНАЛНАТА РОМСКА СТРАТЕГИЯ
Ресурсното обезпечаване на Националната стратегия за
интеграция на ромите чрез средства от европейските фондове
и планирането на интеграционната политика на общинско и
областно ниво бе дискутирано на конференция
„Националната стратегия на Република България за
интегриране на ромите (2012-2020) – поглед към следващия
програмен период”. Конференцията се проведе на 15 юни в
Централния военен клуб – София и бе организирана от
Националния съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси, Министъра по управление на
с р ед с т ват а от Е в р о п е й с к и я с ъ ю з и Ц е н т ъ р з а
Междуетнически Диалог и Толерантност „АМАЛИПЕ”.
Участие в нея взеха министърът по управление на средствата
от ЕС Томислав Дончев,
продължава на стр.2

ДОБРОВОЛЦИ НА КЛУБ К7 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЧУПЯТ РЕКОРДИ И БОРЯТ СПИН С НАЙГОЛЯМОТО ПАЧУЪРК ПАНО
Доброволци от Велико Търново спуснаха пано, изработено по метода "patchwork” с изобразена
червена панделка и размери 8/12 метра от Стамболовия мост, в знак на съпричастност със
засегнатите от ХИВ/СПИН. С тази инициатива, кампанията организирана от Център за
междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", РЗИ - Велико Търново, Община Велико
Търново и ПГ по моден дизайн по повод Световния ден за съпричастност със засегнатите от
ХИВ/СПИН, приключи. В продължение на три седмици около 20 доброволци от няколко училища
в града, с помощта на експерти от РЗИ, на смени изработваха и съединяваха частите на паното,
което е съставено от стари парцали. "Символиката на съшиването на отделните парчета не е
избрана случайно, защото държим да покажем, че повече хора, обединени заедно, могат да
постигнат много повече. Идеята на нашата работа не е различните организации да се разделят и
всеки да прави нещо на парче, а да направим нещо заедно, което да стигне до по-голям брой хора",
обясни Момчил Баев, координатор по здравни програми към "Амалипе" . Кампанията тази година
включва повече обучителни срещи в училищата по сексуално и репродуктивно здраве, в т. ч.
сексуално предавани инфекции. Комплексният подход към въпроса е много полезен за всички, но
продължава на стр.4
най-вече за младите хора. Георги Георгиев от Хуманитарна гимназия е
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ФОКУС - НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ

ИЗСЛУШВАНЕ НА ТЕМА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА
НАЦИОНАЛНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА
РОМИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ В БРЮКСЕЛ
След оценка на представените
стратегии, ние публикувахме
Съобщение от 21 май и работен
д о кум е н т н а с л ужб и т е . Те
идентифицираха не само силните,
но и слабите страни в стратегиите:
MиО е сред тях. Г-жа
Папамихалополу подчерта, че сега
има силна политическа
ангажираност на ръководителите на
страните-членки, както и на
различните генерални дирекции в
Ком и с и я т а д а с е р а б от и з а
изпълнение на Националните стратегии за интеграция на ромите. Сега всички
ние сме от една и съща страна и е време да се действа, заключи ръководителят
на звеното за координация по ромските въпроси. Участниците бяха
приветствани също от Акош Тополански от ЕИСК, който изрази силната
подкрепа на тази най-висока структура за представителство на социалните
партньори и гражданското общество за процеса на изпълнение на НСИР.
Алина Ковачи от проект „Ромско здравеопазване” на Фондация „Отворено
Общество”, обясни причината за оказаното подпомагане на Изслушването:
гражданското общество следва да допринесе за „МиО” на НСИР чрез различни
форми на граждански и общностен мониторинг. Деян Колев от "АМАЛИПЕ"
посочи, че целта на изслушването е изцяло прагматична: да се акцентира
вниманието върху темата МиО в НСИР и да предложи конкретни предложения
за подобрение. Главите за „МиО” са най-слабите в представените НСИР. Те се
ограничават единствено до т.нар. "Административен мониторинг", което
доказа ниската си ефективност през предишните години. Ето защо е от
решаващо значение да се установи рамка за МиО на местно, национално и
европейско ниво, която да гарантира участието на гражданското общество и
участието на ромите в процеса. Колев подчерта също, че изслушването се
организира от 3 национални организации на ромите (Амалипе, НРЦ, Романи
КРИСС), Европейски ромски информационен офис и ЕИСК и, че всички
ключови заинтересовани страни участват в него: това е добър модел за вземане
на решения по важните въпроси. Иван Иванов, директор на ЕРИО заключи, че
подаването на НСИР е добра първа стъпка, но много други следните стъпки
следва да бъдат предприети. Те трябва да се направят заедно с ромската
общност и структурите на гражданското общество.
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1236&lang=1
продължение от стр.1

МИНИСТРИ, ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ И РОМСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУТИРАХА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
НАЦИОНАЛНАТА РОМСКА СТРАТЕГИЯ

Централния военен клуб – София и бе организирана от Националния съвет
за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министъра
по управление на средствата от Европейския съюз и Център за
междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ”. Участие в нея взеха
министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев,
министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова, министърът на
здравеопазването Десислава Атанасова, заместник-министърът на труда и
социалната политика Зорница Русинова, заместник-министърът на
образованието Петя Евтимова, заместник-министърът на земеделието
Светлана Боянова, ръководителят на Представителството на Европейската
комисия в България Зинаида Златанова, председателят на Националното
сдружение на общините Тодор Попов, областни управители на 24 области,
представители на неправителствените организации от Комисията за
интеграция на ромите към НССЕИВ и други. Интеграцията на ромите трябва
да бъде осъзната като истинска вътрешна необходимост, а не като нещо,
което е спуснато от Брюксел, посочи министър Томислав Дончев в
приветствените си думи към участниците в конференцията. По думите му
интеграцията на етническите малцинства е един от ключовите приоритети
на правителството и то не за краткосрочен период, а за десетилетия напред ,
което се вижда от всички програмни планове и стратегически документи.
Въпреки това съществува дефицит на ниво политики и дори известно
лицемерие: говори се и се отчита много, а се вършат твърде малко неща.
Министър Дончев подчерта, че е необходима система от финансови стимули за
осъществяване на интеграционната политика и това категорично ще залегне в
програмните документи за използване на европейските фондове през периода
2014 – 2020 г. Пред българското здравеопазване стои огромното

предизвикателство за подобряване на
достъпа до качествено здравно
обслужване на всички граждани,
независимо от тяхната етническа
принадлежност, социален статус и
местоживеене, подчерта здравния
министър Десислава Атанасова.
Особено остър е този проблем сред
ромите.Като успешни практики
министърът посочи мрежата на
здравните медиатори, дейността на
здравно-социалните центрове в ромска общност, провеждащите се ежегодно
безплатни прегледи с мобилна техника, доставена по програма ФАР. Високо
оценяваме партньорството на Амалипе и останалите ромски организации,
подчерта в приветствените си думи Петя Евтимова, заместник-министър на
образованието. В резултат на това партньорство бяха разработени и обявени
няколко операции за образователна интеграция по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“. Логично продължение на добрата
съвместна работа е включването на Стандарт за интеркултурно образование в
новия Закон за училищното образование, както и на редица други положения,
които създават цялостна законова основа на процеса на образователна
интеграция. В своето приветствие, председателят на Център „Амалипе“ Деян
Колев подчерта, че ромите са неизползвана възможност на България. „38% от
ромите в България са млади хора. Представете си всички тях, млади и
образовани - какъв мотор за българската икономика ще бъдат", заяви Колев.
Според него енергичният ромски дух е шанс да се влее свежа кръв в българския
национален организъм. Политиката за интеграция не е социално подпомагане
на бедните и необразованите, а политика за развитие на общността.
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1215&lang=1
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА „ОЦЕНКА НА
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОНДОВЕТЕ НА ЕС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ“
Представители на Европейската комисия, българското правителство и НПО,
работещи за интеграция на ромите участваха в Среща за преглед на
направеното (Stocktaking meeting) „Създаване на основа за оценка на
използването на европейските фондове за изпълнение на Националната
стратегия за интеграция на ромите“ на 22 май в гр. София. Тя бе организирана
от Европейската комисия като последващо събитие след четиридневната
среща на високо ниво „Принос на европейските фондове за интеграция на
ромите“, провела се в София, В. Търново и Бургас на 21-24 юни 2011 г.
Срещата бе модерирана от Петер Стуб Юргенсон, Директор на Европейския
социален фонд. Българското правителство бе представено от Министъра по
управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, заместник-министъра на
труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник-министъра на
образованието Петя Евтимова и експерти от управляващите органи на ОП
„Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Регионално развитие“. От страна на
гражданския сектор участваха Деян Колев, Стела Костова, Лили Макавеева,
Румян Сечков, Румян Русинов, Серги Каракашев, Малина Георгиева и Ганчо
Илиев. България може да се похвали с концептуална изчистеност относно
ромската интеграция: знаем какво искаме да постигнем и това е заложено в
Националната стратегия за интеграция на ромите, подчерта министър Дончев
при откриването на срещата. Добра новина е също така, че ресурсното
обезпечаване не е толкова сериозен проблем – възможностите за използване на
средства от ЕС, от Швейцария, Норвегия и Европейското икономическо
пространство, както и от българския държавен бюджет са налице и до дни ще
бъде формирана окончателно Междуведомствена група за ресурсно
обезпечаване на ромската интеграция. Не толкова добра новина е, че в някои от
ключовите области все още нямаме изчистени концептуални модели – такива
има в образованието и здравеопазването, но все още липсва успешен модел за
трайно подобряване на жилищните условия на ромската общност, посочи
министър Дончев.Деян Колев наблегна на това, че Стратегията е приета
консенсусно и трудно може да бъде оспорвана, но Планът за действие към нея
няма сериозна добавена стойност. От 120 предвидени дейности, 71 са без
предвидено финансиране, а останалите са бюджетирани на нивата, на които са
в момента. Сериозна слабост е, че приложението „Програми за изпълнение на
НСИР“, което бе предложено за да обвърже изпълнението на Стратегията с
усвояването на средствата от ЕС така и не бе прието – надяваме се, че
причината за това е административна немощ, а не липса на политическа воля,
посочи Колев.
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1199&lang=1
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1202&lang=1
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ФОКУС
РАБОТНА СРЕЩА НА ТЕМА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА
ВСЕОБХВАТНИ НАЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА
ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ В БУДАПЕЩА
Срещата служи като продължение на тази през ноември 2011 г., която събра
неправителствените организации и партньорските институции, прилагащи
застъпнически проекти, които да повлияят на процеса на разработването на
национални стратегии за интеграцията на ромите, съгласно рамката на ЕС.
Срещата имаше за цел да предостави възможност съвместно да се отрази
опита, напредъка и поуките по отношение на застъпничеството на научни
изследвания и доказателства, свързани с процесите на Стратегията. Чрез
малки групи и пленарни разговори, участниците, които повдигнаха редица
въпроси, свързани с процеса, резултати и бъдещи планове за мониторинг,
докладване и застъпничество, свързани с национални стратегии за
интеграция на ромите. Организаторите подчертаха, че срещата не трябва да
бъде отчетна сесия на проектите, нито среща на експерти по съдържанието
на стратегиите. Вместо това, работната срещата имаше за цел да бъде
пространство за самоанализ и обучение както за Програма „Ромски
инициативи” и на неправителствени организации, така и на партньори за
това как да се подобрят и укрепят застъпническите усилия по отношение на
националните стратегии за интеграцията на ромите в бъдеще. В първата
сесия участниците представиха някои от основните постижения на техните
проекти. От името на Център "Амалипе" Момчил Баев представи основните
три точки, които е постигнала организацията за застъпничество на
Национална Стратегия за интеграция на ромите: - Национална Стратегия за
интеграция на ромите бе одобрена от парламента: това нямаше да бъде
направено без изпълнението на проекта. Искането за одобряване на
Стратегията чрез решение на Народното събрание беше повдигнато за първи
път по време на първата конференция, организирана от консорциума на
проекта в Сливен и се повтори по време на други събития, организирани от
консорциума.
(http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=935&lang=1)
Първоначално това срещна съпротива от представителите на
правителството, но най-накрая бе одобрена и стратегията за ромите в
България е единствената, одобрена с Решение на Парламента.
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1230&lang=1
УЧИЛИЩЕ

УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПГТЛП – ОМУРТАГ ПРЕМИНАХА
ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С РОМСКИ УЧЕНИЦИ И СЕ
ВКЛЮЧИХА В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА
ЕДИН ДЕН”
От 11 до 13 май в гр. Лясковец се проведе второ изнесено обучение на
педагогическия колектив на Професионалната гимназия по транспорт и лека
промишленост – Омуртаг за работа в мултикултурна среда. Обучението бе
организирано от Център „Амалипе” в рамките на проект „Заедно в училище и
в свободното време”, който Професионалната гимназия реализира по
Оперативна програма „Развитие на
човешките ре сурси”. Освен
изнесените обучения в ПГТЛП –
гр.Омуртаг се провеждат
ежемесечни срещи – обучения на
които, участниците дискутират

методите и средствата, използвани за
задържане на ромските деца в
училище, обсъждат работата по
индивидуалните планове, изготвени
за всеки застрашен от отпадане
ученик в Гимназията, както и за
включване на ромски родители в
училищния живот. Център Амалипе е партньор на училището в тези усилия.
Целта на изнесеното обучение беше да се направи оценка и анализ на
постигнатото до момента. Също така, да се установи напредъка по постигане
на целите на проекта. Разгледаха се конкретните резултати за брой
отпаднали, неизвинени отсъствия и др. Като положителна подпомагаща част
от решаване на проблемите се отбеляза провеждането на учебни екскурзии и
гостуване на училища с подобни професии, както и въвеждането на СИП

УЧИЛИЩЕ

„Фолклор на етносите – Ромски фолклор“и изготвяне на профили на
застрашени ученици. Висока оценка получи и взаимодействието с
Център Амалипе, както и това което носи то, обмен на добри практики и
идеи. Особено важно се очерта привличането и мотивирането на родителите
като партньори на учителите. Във втората част от обучението учителите бяха
разделени на групи със здача разработване на проекти по Националните
програми на МОМН и ЦОИДУЕМ. Така целият колектив на ПГТЛП имаше
възможност да се запознае с това, как се подготвя проектно-предложение:
резюме, цели, задачи, индикатори за качество, мониторинг, изготвяне на
график с дейностите, бюджет. Съвсем естествено участниците в обучението
се включиха и в кампанията „Да изчистим България за един ден”, като
почистиха района около комплекс „Манастира” в който бяха настанени.
Всички бяха доволни от свършена добра работа, защото на 13 май си тръгнаха
с 4 разработени проекта и надежда за още по-добри резултати.
СЪВЕТЪТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА КЪМ ПРЕЗИДЕНТА
ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ
„Визията България 2020: национални приоритети в образованието и
науката“ бе темата на първото заседание на Съвета на по образование и наука
към Президента Росен Плевнелиев. Заседанието се проведе на 29 май. То бе
ръководено от Президента Плевнелиев, а сред участниците бяха
вицепрезидентът Маргарита Попова, министърът на образованието,
младежта и науката Сергей Игнатов, министърът по управление на
средствата от ЕС Томислав Дончев, министърът на икономиката,
енергетиката и туризма Делян Добрев, председателят на парламентарната
образователна комисия Огнян Стоичков, Анна-Мари Виламовска - Секретар
по образованието към администрацията на Президента, представители на
парламентарно представените политически сили, на работодателските и
синдикалните организации и неправителствения сектор. Организациите,
работещи за образователна интеграция на ромите бяха представени от Деян
Колев, председател на Център „Амалипе“. Реализацията на дългосрочните
приоритети в образованието и науката трябва да доведе до създаването на
нова адаптивна средна класа, която да отговаря на нуждите на националната
икономика. Това заяви президентът Росен Плевнелиев в стъпителните си
думи към участниците. Новата средна класа - адаптивна, гъвкава,
технологична - ще бъде на дневен ред не само в България, но и във всички
общества и образователната система е механизмът, който формира
необходимите умения, каза още държавният глава. Сред проблемите, които
трябва да намерят решения в дългосрочната програма за развитие България
2020, президентът посочи, че младите хора в България са сред най-късно
излизащите на пазара на труда в Европа. Основната причина е, че те нямат
опит в реалната икономика. В своето изказване Деян Колев предложи
включването на приоритет „Намаляване на образователните неравенства и
образователна интеграция“ чрез който да се планира държавната политика
спрямо образованието в малките населени места и селските региони, както и
спрямо уязвимите слоеве на ромската общност. Образователните
неравенства между тези две групи и мнозинството са твърде големи, за да
бъдат преодолени без целенасочена политика и инвестиции в нея, подчерта
Колев. Той очерта и основните насоки по предложения приоритет. Спрямо
образователната интеграция на ромите това са:
- повишаване на обхвата в предучилищно образование: за целта са
необходими механизми за насърчаване на работата в общността, както и
разумно разрешаване на въпроса с високите (в някои общини) такси за детска
градина. Като пример Колев посочи дейността на Центъра за развитие на
общността в Камено, който за 2 месеца записа 20 ромски деца в детска
градина;
- преодоляването на сегрегацията, въвеждането на интеркултурно
образование и намаляването на отпадането на ромски деца от училище са
сред основните предизвикателства в системата на основното образование.
През последните години броят на сегрегираните училища се удвои, те вече не
са само в ромските квартали, но и в централни части на някои от големите
градове. Съществуването на сегрегация е проблем не само от гледна точка на
качеството на образование; то е в пълен разрез с идеята за гражданския
характер на българската нация, който предполага децата от различните
етноси да са в една класна стая, подчерта Колев;
- увеличаването на броя и процента на роми със средно и висше образование е
национална задача. България трудно ще постигне целта от НПР да достигне
до 36 % висшисти през 2020 г., ако ромите с висше образование са едва 0,5 %.
Необходими са не квоти, а програми за подкрепа на ромите, които учат в
българските университети. Пример за такава инициатива е Програмата за
подкрепа на роми, обучаващи се в медицинските
университети.
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1206&lang=1
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УЧИЛИЩЕ
В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СЕЛО
КАРАДЖОВО ТЪРЖЕСТВЕНО БЕ ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯ НА
СЛАВЯНСКИТЕ ПЪРВОУЧИТЕЛИ СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И
МЕТОДИЙ
По стар народен обичай денят в училището
започна под звуците на химна „Върви
народе възродени“. Рано сутринта
ранобудните деца изпълниха училищният
двор с много смях и радост.Те носеха в
ръцете си букети цветя за своите учители и
за венеца на солунските братя Кирил и
Методий. По традиция доброволците от
училищните отряди с помощта на своите
ръководители започнаха да вият огромен
венец от божури,рози и лалета,който
поставиха на входа на училището.Гостите
изпълниха училищният двор.При любезната покана на домакините всички се
настаниха във физкултурният салон на училището,където се проведе
тържеството.То се проведе на няколко етапа. Първи етап беше богата
литературно -музикална програма, която подготвиха децата от клуб „Приятели
на словото и сцената“с ръководител Станка Тонева и децата от клуб“Танци на
народите“ с ръководител Веселина Черпокова. Училището за втора година
участва като базово към програмата „Намаляване отпадането на ромски деца от
училище” към Център Амалипе. Втори етап от тържеството беше
тържественото раздаване на свидетелствата на учениците от първи клас,които
завършваха учебната година. Малките ученици с радост получиха първото си
свидетелство придружено от пъстра книжка с приказки, която да четат през
лятото, връчени от директора на училището г-жа Благоева. Третият етап от
празника бе обявяването на номинираните за награди : - директор, учител и
ученик на годината.Госпожа Красимира Благоева- директор на училището бе
номинирана за Директор на годината от съюза на работодателите в системата
на народната просвета в България /СРСНПБ/ и бе наградена с почетна грамота
и плакет. За учител на годината бе номинирана г-ца Мая Здравкова
преподавател по история и география ,както и класен ръководител на седми
клас. За ученик на годината беше избрана Ембие Фари Али ученичка от седми
клас.Те получиха тържествено своите отличия
в град Садово,където
присъстваха на празничното награждаване от кмета на общината. Награди
бяха раздадени и на ученици те,които са показали резултати в спортни,
литературни и музикални състезания и конкурси. Тържеството завърши с
паметни снимки на участниците,на гостите и домакините.Особено вълнуващ
спомен беше общите снимки на пенсионираните и настоящи учители от
училището. Красимира Благоева
СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ПРОЕКТ
„ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ“
По повод създаване на толерантна мултиетническа среда в българското
училище и споделяне на добри практики от прилагане на проект “Превенция
на отпадането на ромските ученици“ и реализирани дейности по интеграцията
на ромите в областта на образованието, Регионален инспекторат по
образованието и „ОУ „Васил Левски“, с. Караджово, организираха работна
среща, която е част от годишния план за учебната 2011/2012 г. на РИО – Пловдив
. Организаторите на мероприятието отправиха покана към директорите на
училища от гр. Пловдив и област Пловдив да споделят своя опит, впечатления
от реализирани интеграционни и
образователни дейности.Срещата се
проведе на 04.05.2012 г. – Петък от
12.00 ч. във физкултурният салон на
училището. На нея присъстваха:
Инж.–мениджър Ив. Киркова –
началник на РИО Пловдив, експерти,

директори на училища работещи с
такъв тип ученици и представителите
на Център Амалипе от гр. Велико
Търново – Таня Ванова и Павлина
Колева – регионален координатор за
Югоизточна България. Споделянето
на опит, добри практики и проблеми
за пореден път се оказа много важен елемент в работата между училища и
училища и институции за успешно разрешаване на проблемите във

всекидневната работа на педагогическите екипи. С приветливи думи и
пожелание за още повече съвместни работни среща бе открита работната среща
от Инж.–мениджър Ив. Киркова. Представена бе презентация за „Добри и
успешни практики в ОУ „Васил Левски” от директора на училището – домакин
г-жа Красимира Благоева, която по много интересен начин мина през времето и
показа цялостната работата на училището в с.Караджово – от неговото
създаване, та до днес. С огромен интерес бе изгледан и специално създаденият
за проекта филм “Мисията Амалипе“ чрез който гостите научиха за добрите
практики на различни училища работещи по него.Част от героите във този
филм бяха и децата и учителите от училището в с. Караджово.

ПРИКЛЮЧИ И УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
През учебната 2011/12 г., училище"Отец Паисий", с. Равна гора и ОУ"Пейо
Яворов", с. Крушевец се включиха в "Програмата за превенция на
отпадането на ромските ученици от училище" към център Амалипе, гр.
Велико Търново. Педагогическите екипи на двете училища бяха планирали
разнородни извънкласни дейности и форми на работа с учениците, които
целят превенция на отпадането и намаляване на отсъствията. Активно в
програмата се включиха и родителите, като активни членове на учредените
родителски клубове и успешни партньори на педагозите в училищния
живот. Много бяха съвместните инициативи на учители, родители и
ученици- Ден на отворените врати, Обмен на добри практики на
родителските клубове между двете училища, Деня на толерантността и още
много други. Като финал на работата през учебната година на 15.06. 2012
г.двата педагогически екипа бяха подготвили пищен празник в двора на
училището в Равна гора. Учениците се радваха на много гости, сред които
кметовете на двете села, председателят на ОбС- Созопол и гл.
експерт"Образование" към община Созопол. Двете училища отчетоха
отлични резултати от работата си по Програмата за превенция-през учебната
година нямат отпаднали ученици, а отсъствията са
сведени до минимум. През настоящата учебна година
двата педагогически колектива продължават работата си
по програмата.

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„СРЕЩУ НАСИЛСТВЕНИТЕ БРАКОВЕ”
През месец май Център
Амалипе участва в интернационална
конференция във Виена, Австрия на
тема „ Срещу насилието”. Тя бе
организирана в рамките на проект
“Sheroes” от „Ориент – Експрес”,
неправителствена организация,
занимаваща се с жени имигранти и
жени които имат нужда от помощ и
информация относно проблеми в
семейството, насилие, насилствени
б р а ко в е . O с н о в н а т а ц е л н а
конференцията бе, повишаване на осведомеността по темата за насилието,
за професионалисти работещи в тази област и разпространяване на добри
практики, представени от организациите партнъори по проект „Sheroes”,
както и дейности които те са използвали за преодоляване на този проблем в
своите страни. Център Амалипе бе представляван от Теодора Крумова и
Таня Ванова. Представена бе презентация по темата за ранните бракове в
ромската общност и добрите практики които център Амалипе прилага за
преодоляване на този проблем години на ред. Особено внимание привлякоха
публикации, които Център Амалипе издаде в рамките на проект „Превенция
на ранните/насилствени бракове” - доклад за ситуацията в България
относно ранните бракове, книжки разказващи лични истории на жени и
филм „Животът е прекрасен”, представящ различните гледки точки към
проблема и ролята на ромската жена във съвременото общество. На
конференцията участие взеха и останалите партнъори по проект „Sheroes”,
представляващи Франция, Румъния, Велико Британия и Германия.
Представянето на добри практики продължи с дискусия по темата срещу
насилие в която участие взеха представители на държавни инстуции
засягащи този проблем във Виена. Няколко думи за това че добрите
резултати се получават тогава когато има добро взаимодействие между
неправителствените организации и институциите каза и Виенския
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общински съветник представляващ жените. Денят в който се
проведе интернационалната конференция бе прогласен и за „Ден против
насилствените бракове” в Австрия. Прогласяването бе направено от Trio
Mara, музикално трио създадено от жени имигранти в Австрия, които в
рамките на един час накараха всички присъстващи да се замислят върху
значението на думата „жена” и какво всъщност е тя!
АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА ОБЯВИ КОНКУРС
На 1 юни Агенцията по заетостта обяви конкурс за назначаване на 100
трудови медиатори по проект "Повишаване качеството на предоставяните от
Агенцията по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху
уязвимите групи на пазара на труда" - "Да успеем заедно". Длъжността
“трудов медиатор” ще обслужва търсещите работа лица (приоритетно
групите в неравностойно положение на пазара на труда - безработни
младежи, продължително безработни лица, безработни лица с трайни
увреждания, безработни от ромската общност и др.) и ще съдейства за
разширяване на контингента от работодатели, които ползват услугите на
ДБТ. По време на изпълнението на проекта протече и процес на
назначаването на повече трудови посредници – роми и нероми в бюрата по
труда, като към днешна дата по националната програма на Министерство на
труда и социалната политика „Активиране на неактивните лица” са
назначени 81 ромски трудови медиатори,а по схеми на оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” са назначени 250 души. С
новоназначените 100 медиатори броят на трудовите медиатори ще бъде
увеличен още повече. След като обявата за набиране на нови трудови
медиатори бе публикувана на сайта на Агенцията по заетостта, екипът на
Център Амалипе разпространи информацията чрез своя интернет сайт и
чрез социалните мрежи, като чрез специално разработена методическа
литература за кандидат-медиатори бе улеснен процеса на кандидатстване на
36 ромски кандидати и увеличен шанса им за наемане.
ПОДГОТВИТЕЛНА СРЕЩА ЗА РОМА ПРАЙД 2012 СЕ ПРОВЕДЕ В
СОФИЯ
От 28 юни до 1 юли в София се проведе международна среща на
Европейското движение срещу расизма EGAM – European Grassroots
Antiracism Movement със седалище в Париж, Франция. Над 20 участници от
Дания, Норвегия, Полша, Сърбия, Хърватска, Унгария, Франция, Италия,
Румъния и България представиха дейността на своите организации в
борбата срещу расизма и дискриминацията и участваха в подготовката на
Рома прайд 2012. България бе представена на срещата от Българския
Хелзинкски комитет и Център за междуетнически диалог и толерантност
Амалипе, Велико Търново. По време на срещата президентът на
Европейското антирасистко движение, г-н Бенджамин Абтан представи
какво се случи в Европа на Рома прайд 2011, който се проведе едновременно
в много страни в Европа на 1 октомври 2011 г. Рома прайд е международна
инициатива на EGAM, която цели ромите в Европа да организират
инициативи, чрез които да покажат, че са горди със своя произход и чрез
които да се фокусира общественото внимание върху проблемите на найголямото малцинство в Европа. Г-н Абтан подчерта успеха на кампаниите,
които бяха проведени в България и Румъния от страна на Център Амалипе,
България и Романи Крис, Румъния. Атанас Стоянов от Център Амалипе
представи дейността на центровете за развитие на общността по време на
Рома прайд 2011.
ЦОИДУЕМ
ОБЯВЯВА НОВ КОНКУРС
На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и
организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за
дейността си за 2012 г. ЦОИДУЕМ Обявява конкурс за набиране на проектни
предложения на тема: "Обучение в дух на толерантност и недискриминация
в детските градини и в училищата чрез съхраняване и развиване на
културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства" за
КП 33.11 - 2012, по Приоритет Образование от Национална стратегия на
Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за
действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България
за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското
включване 2005-2015 г."
Пълният комплект документи е публикуван на следния адрес:
http://coiduem.mon.bg/
Крайният срок за кандидатстване е 17: 30 часа на 30.08. 2012 г.

ROM-UP! ПРИОБЩАВАНЕ НА РОМИТЕ ЧРЕЗ КАЧЕСТВЕНИ
УСПЕШНИ ОБРАЗОВАТЕЛЕНИ ПРАКТИКИ
На 31 май – 2 юни в Барселона се проведе първата партньорска среща по
проект ROM-UP! Приобщаване на ромите чрез качествени успешни
образователени практики. Целта на срещата беше да събере заедно
партньорите по проекта, които да обсъдят в детайли реализацията на
проекта, процеса на подбор на успешни образователни практики и
последващите действия. От страна на Център Амалипе в срещата участваха
Теодора Крумова и Габриела Данаилова. Проектът се финансира с
подкрепата на Европейската комисия по програма "Учене през целия живот”
за период от една година, от април 2012 до март 2013 г. В него участват осем
европейски партньора. Основната цел на ROM-UP! е да се създаде
Международна ромска мрежа, насочена към повишаване осведомеността за
успешните образователни практики и опит, за които вече е научно доказано,
че са ефективни в насърчаване на социалната интеграция на ромските деца и
всички ученици като цяло, по отношение на стремежа към постигане на
успех в образованието.
Специфичните цели на проекта са:
- Разпространяване на успешен образователен опит за насърчаване на
образованието на ромите;
- Разработване на стратегии за осъществяване на успешни действия в
участващите страни (Испания, България, Гърция, Румъния и Ирландия);
- Ангажиране на ромите в избора на добри образователни практики,
извършвани в общността;
- Създаване на мрежа между екипа на проекта, ромската общност и ключови
фактори в образованието, с цел да преодолее ромското образователно
изключване.

Повече информация за проекта можете да намерите на:
http://www.rom-up.eu/home-bg
продължение от стр.1

ДОБРОВОЛЦИ НА КЛУБ К7 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЧУПЯТ РЕКОРДИ И БОРЯТ СПИН С НАЙ-ГОЛЯМОТО
ПАЧУЪРК ПАНО
доброволец от доста време. Той изрази
позицията си за доброволчеството така:
Тр я б ва д а с е н ау ч и м д а бъ д е м
съпричастни към проблемите на хората и
в частност към тези, които носят вируса
на ХИВ/СПИН. За дейността си не
получаваме материално възнаграждение,
но щастието в очите на хората, когато сме
им помогнали, е достатъчно голяма
награда и отплата за нас, доброволците. И
тази работа трябва да я има, и все повече хора да се включват в нея". С тази си
инициатива младежите отправиха послание за включване на задължително
здравно образование в училище, в това число сексуално и репродуктивно
здраве, и изразяват съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.
Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се
отбелязва всяка година в третата неделя от месец май. В световен мащаб на
този ден стотици хиляди хора от над 1 200 организации в 115 страни участват
в най-голямото и най-старо събитие, свързано с проблема ХИВ/СПИН. За
първи път този ден се отбелязва на 2 май 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк,
когато все още се знае твърде малко за болестта, а официално
регистрираните случаи на СПИН са били няколко хиляди. В България денят
се отбелязва от 1992 година. Международното мото на кампанията тази
година е „Promoting Health and Dignity Together”«Едновременно здрави и
достойни» В Република България към 16.05.2012 г. са регистрирани общо 1
532 лица с ХИВ инфекция, като от началото на 2012 г. новорегистрираните
ХИВ-позитивни са 59, от които 43 мъже и 16 жени. От тях над 50 % са на
възраст под 29 години. Тази година отново се наблюдава тревожна
тенденция – повече от половината от новооткритите случаи на ХИВ са
млади хора, от които 44% са от 18 до 29 години, а 10% са под 18 години.
Данните показват, че 37 % от всички новоинфектирани са лица,
у п о т р е б я в а щ и
интравенозни наркотици.
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РОМСКО ЗДРАВЕ

АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И
ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РОМСКАТА ОБЩНОСТ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ МАЙ-ЮНИ 2012 ГОДИНА
Данък здраве
Всеки, който не си е платил здравните осигуровки, губи правото да продава
жилището или колата си. Промените в Данъчно-осигурителния кодекс се
предлагат на Народното събрание от правителството. Идеята беше
лансирана от новия здравен министър Десислава Атанасова още при
встъпването й в длъжност. По последни данни около 1 500 000 българите не
са здравно осигурени. Те нямат право на безплатно лечение, а само на достъп
до спешната помощ. Новата мярка обаче ще създаде допълнителни
затруднения за хората, чиито работодатели не са платили здравните им
осигуровки. Те не се водят неосигурени, но няма как да представят документ.
Таксата за преглед при лекар става 2,90 лв.
Размерът на таксата ще се определя от Министерския съвет. Според сега
действащия закон таксите бяха равни на 1% от минималната работна заплата
– тоест 2,70 лева. След като от 1 май минималната заплата скочи от 270 лв. на
290 лв., трябваше да се увеличат и потребителските такси. Здравният
министър Десислава Атанасова обаче се обяви против и настоя за промените
в закона. Законопроектът предвижда отпадане на задължението за внасяне
на здравноосигурителни вноски от задължително здравноосигурените лица,
за които се прилага схемата за здравно застраховане на Европейския съюз.
Бременна 15-годишна ромка в тежко състояние след усложнения
15-годишно бременно момиче от ромски произход
е настанено в
реанимацията на МБАЛ „Д-р Иван Селимински”- Сливен заради настъпили
усложнения-състоянието на пациентката е тежко. Тя е в реанимация,
бременна е в петия месец. „На 14 години е забременяла и всички усложнения
от бременността й се развиват по написаните медицински закони." Следват
усложнения, които довеждат до тежкото състояние, в което се намира сега - с
дихателна и сърдечна недостатъчност, с полисерозит. Ромските организации
трябва да имат активно участие, защото загиващите ще стават все повече и
повече. Трябва да съберат своите хора и да им обяснят какво е бебе, къде
свършва детството и къде започва майчинството”, е мнението на лекарите.
Според тях законът трябва да наказва бащите на бъдещите бебета като
насилници, за да спрат деянията им. Отговорност трябва да носят и
родителите на младите майки.
Безплатни прегледи за туберколоза в 28 областни града
„Седмица на отворените врати” се проведе в двадесет и девет областни
лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза в периода 04 - 08
юни 2012 г.. Инициативата е организирана от Министерство на
здравеопазването и се изпълнява от Програма „Подобряване на контрола на
туберкулозата в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария. Целта е да се повиши обществената
информираност по отношение на туберкулозата, както и да се даде
възможност на всеки за безплатен достъп до здравни услуги. Център
Амалипе като организация, координираща Компонент 5 на Програмата също
проведе Седмицата на отворените врати съвместно със СБАЛПФЗ „Д-р
Трейман”. Обхванати бяха стотици нуждаещи се, а допълнителни
медицински изследвания получиха 93-ма души от областта.
Извършени са прегледи и изследвания сред ромското население в 9
области на страната през 2011 г.:
Извършени са общо 11 465 прегледи и изследвания с подвижни кабинети
сред ромското население в 9 области на страната през 2011 г. При 2353 лица
са установени заболявания или отклонения в лабораторните изследвания и
те са насочени за допълнителна диагностика и лечение. По информация от
конференцията „Национална стратегия на Република България за
интегриране на ромите 2012-2020 (НСРБИР)” – поглед към следващия
програмен период. Предприети са редица здравно-образователни
мероприятия и кампании, казва
Десислава Атанасова.
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДРОГАТА СТАНА ПОВОД ЗА
АНТИ-СПИН КАМПАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
По случай международния ден за борба с наркоманиите доброволците от
„Клуб К7” решиха да организират кампания пред сградата на Община
Велико Търново. Доброволците раздаваха на минувачите презервативи и
здравно образователни материали и им обясняваха за вредата от

наркотиците. В наши дни много от младите хора вече са употребявали
наркотици, а на останалите най-вероятно им предстои да опитат. Това
желание се поражда от стремежа на младите да подражават на своите
връстници или телевизионни герои, които водят безотговорен живот. Много
от хората живеещи с ХИВ, са именно венозно употребяващите наркотици.
Вирусът ХИВ е най-силно концентриран в кръвта и при употребата на общи
игли и спринцовки рискът от предаване на вируса е едно към едно.
Употребата на по леките наркотици като алкохол и „трева” също може да
постави младежите в риск. Макар при тяхната употреба да няма пренасяне
на кръв, те могат да предизвикат рисково поведение у употребяващите ги.
Рисково поведение от рода на необезопасени сексуални контакти с
непознати може да доведе до инфектиране не само с различни сексуално
предавани инфекции, но и с ХИВ. Нужно е по-често да се говори с младите
хора, както за употребата на наркотици така и за последствията от това. В
ранен етап от употребата на дрога, не може да се осъзнае вредата й, а когато
вече това осъзнаване се случи, за хората е много трудно да ги откажат. Всеки
млад човек се бори за това да стане независим. Мисли, че пушейки „трева” е
по-възрастен, не трябва да се подчинява на никого и като цяло, че е нещо
повече от другите. Наркотиците създават зависимост, така че по никакъв
начин човек не може да е независим ако се дрогира. На младите хора им
трябват повече образи за подражаване. Младежите копират образа на
връстниците си за да могат да се слеят с обществото, да не бъдат отхвърлени.
Ако повече млади хора парадират за отговорен начин на живот без
наркотици, то тогава повече техни връстници ще търсят именно тяхното
поведение като идеал за подражаване. Доброволците от „Клуб К7” виждат
проблема по този начин и при всяка отдадена възможност излизат на улицата
или в парка, организирани в екип, млади, усмихнати, дружелюбни и се
срещат със своите връстници за да им покажат, какъв начин на живот са
избрали те и защо смятат, че поведението им е достойно за подражание.
Всяка година на 26 юни, различни страни отбелязват Международния ден за
борба с наркотиците с лозунг, определен от Службата на ООН по
наркотиците и престъпността (UNODC). На този ден различни страни
изразяват своите настоящи предизвикателства в областта на наркотичните
вещества, предприетите мерки и решения за решаването на този проблем.
Този ден е универсален символ, който напомня за последиците от
отглеждането, трафика и използването на наркотици, и се нуждае от
твърдата решимост на правителствата за всеобща кампания срещу този
тежък социален проблем. Въз основа на разчетите, обявени от ООН, в
момента има над 200 милиона зависими, които консумират различни видове
наркотични вещества, включително опиум, хероин, марихуана и така
нататък. Това, което е по-тревожно е намаляването на възрастта на
потребителите на наркотици, разпространението им сред младите хора и
тийнейджърите и все по-нарастващата тенденция към потребление на
индустриални наркотици. Цифрите показват, че средната консумация на
тези вещества се е увеличила в различни страни и мрежите на наркомафията
са насочени към производство на нови наркотични комбинации. Всеки ден
сме свидетели на производството на нови комбинация на наркотици с
летливи химикали, които влизат на пазара под фалшиви имена като
халюцинаторни лекарства. Някои от тези халюцинаторни лекарства са много
по-опасни в сравнение с традиционните дроги и те причиняват сериозни
проблеми, затова лечението е много по-трудно. Наркотичните мафии
увеличи разпространението на тези вещества, като твърдят, че към тях няма
пристрастяване в опит да увеличат броя на потребителите.
Статистиката показва, че всяка година злоупотребата с наркотици в света
отнема живота на 250 000 души. Този пагубен феномен, в допълнение на
тежки икономически последици, до голяма степен е застрашил
психическото здраве на обществата.
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ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПОСРЕЩНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ТЪРГОВСКА КАМАРА
Център Амалипе посрещна представители на
Българо-швейцарска търговска камара по
време на работната среща на Камарата с
представители на деловите среди от района на
Велико Търново. На 16 юни г-н Бони Бонев,
Председател на БШТК, Васил Радойновски,
ръководител Секретариат на БШТК и други членове на Камарата посетиха
Центъра за развитие на общността за Община Велико Търново, създаден от
Център Амалипе и оборудван с част от компютрите, дарени от Община
Лозана и Швейцарско посолство в рамките на Проект Рестарт. Теодора
Крумова представи подробно дейността на Амалипе, опита на
организацията за въвеждане на интеркултурно образование и превенция на
отпадането от училище, работата на Центровете за развитие на общността
и Детския ромски фестивал “Отворено сърце”, който вече се превърна в
традиция в културния календар на Велико Търново. Тя подчерта, че в
ромската общност има голям потенциал, който не се използва: според
данните от последното преброяване 38 % от ромската общност са млади
хора, което е огромен потенциал за българската икономика Гостите
проявиха особен интерес към спецификата, традициите и културата на
ромската общност в България. Те разговаряха и с общностния модератор за
Велико Търново Теодора Василева, Ангел Ангелов и Габриела Данаилова
(теренни сътрудници) и Момчил Баев, Координатор Здравни програми в
Център Амалипе.

асфалтирани улищи и канализация, както и на контейнери. Участниците в
срещата имаха възможността да се срещнат с г-н Зелариу Петру – областен
лидер на ромската партия, която е единствено представена и в румънския
парламент. Господин Петру съобщи, че за неговата област 33 роми са били
избрани за общински съветници на местните избори, които са се провели
предната седмица. Той подчерта важността на предварителните договори
насочени към развитие и инвестиции в ромската общност, които неговата
партия е сключила с кандидат-кметовете и които днес, след изборите влизат в
сила. „Кметовете трябва да спазят уговореното преди изборите по отношение
на ромите, иначе ще получат наказателен вот”, подчерта Петру.
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1226&lang=1

ЖИВЕЕМ В ЕДНА МАЛКО ПО-ЧИСТА БЪЛГАРИЯ
Това е факт след като всички Центрове за развитие на общността и над 30
училища-партньори на Център „Амалипе” се включиха в кампанията „Да
изчистим България за един ден” на 12 Май. Навсякъде в страната
кампанията започна още сутринта, като въпреки лошите метеорологични
условия в някои региони на България, тя не бе прекратена. Доброволците
от с. Върбовка почистиха центъра, площадката, градинката и парка около
младежкия клуб. С тях заедно се включиха и учениците от ОУ „Филип
Тотю”, също така и работниците от местното кметство. Много активно се
включиха и жителите на двете ромски махали в гр. Павликени калдарашката и миллетската. В Бяла Слатина доброволците се събраха на
детската площадка в ромския квартал на града като в инициативната се

СТАРТИРА КУРСА ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В
ЛЕВСКИ
12 възрастни от град Левски започнаха курс за ограмотяване по съвместния
проект на Министерството на образованието и Агенцията по заетостта
„Нов шанс за успех”. Курсът стартира на 18 юни и ще продължи до ноември
тази година, когато завършилите го успешно ще получат удостоверение за
завършено начално образование. Обучението се провежда в Начално
училище „Христо Ботев”, гр. Левски. Паралелно с това 11 души са почнали
курса за ограмотяване на възрастни в с. Обнова, съобщава ромският трудов
медиатор от Бюрото по труда в гр. Левски, г-жа Пенка Меракова.
Обучението там ще се проведе там на място в Основно училище „Неофит
Рилски”.
Подробностите около програмата ни разяснява г-жа Меракова. В нея може
да бъде включен всеки, който е навършил 16 години и няма завършената
степен на образование.
ОБЩНОСТНИТЕ МОДЕРАТОРИ ОТ БЪЛГАРИЯ ПОСЕТИХА
ЦЕНТЪРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА В ТЪРГУ МУРЕШ,
РУМЪНИЯ
Общностните модератори от центъровете
за развитие на общността в България
посетиха своите колеги от гр. Търгу
Муреш, Румъния. Визитата се състоя на
21 и 22 юни в рамките на проект
„Насърчаване на теренната работа на
местно ниво сред
традиционни и
маргинализирани групи на ромската
общност”, финансиран от програма
Дафне на Европейската комисия. Цел на
посещението бе общностните
модератори от двете страни да обменят опит и да се запознаят на терен с
проблемите, които среща ромската общност в областта Муреш, Румъния. В
началото на своята визита българската страна бе приветствана от г-жа
Смаранда Енаке – председател на Лига про Европа, Румъния и партньор на
Център Амалипе при осъществяването на проекта. Презентация на
дейностите по проекта по-късно беше представена и от самите общностни
модератори: Александра Берши и Регина Молдован. Ранните бракове и
отпадането от училище са най-сериозните проблеми в Муреш, Румъния
съобщиха модераторите. Общността е запазила своите традиции и обичаи,
сред които и порочната практика на ранните бракове. Именно към този
основен проблем са насочени и голяма част от усилията на общностните
модератори тук. За целта се организират беседи в училище с ученици,
родители и млади майки, с които се разговаря за важността на образованието
днес. Други проблемни области са жилищните условия – липсата на

включи и местният общински съветник, г-н М. Емилов. На доброволците
бяха раздадени чували и ръкавици осигурени от община Бяла Слатина. С
предоставените материали от община Бяла Слатина бяха монтирани отново
изтръгнатите от земята кошчета за боклук. Всички доброволци дейно и
координирано участваха в почистването и ремонтирането на парковото
пространство. Центърът за развитие на общността в гр. Камено, обл.
Бургас организира над 40 доброволеца, с които се включи в кампанията „Да
изчистим”, като на доброволците бяха раздадени тениски и шапки с мотото
„Крачка напред: всеки от нас може!”. Бяха почистени тротоарът пред Клуба
на пенсионера и пространството пред сградата на Червения кръст. Найвъзрастният доброволец в кампанията бе 70-годишният дядо Атанас.
Общият боклук бе събран в 45 чувала, а по-едрият боклук, който не можеше
да бъде събран в чували бе сбран на куп, където по-късно бе извозен от
общината. В Пещера дни преди 12 май бяха залепени обяви, с които бяха
приканени всички членове на местната общност да се включат в
кампанията. Почистването се извърши и в двата ромски квартала на града,
като в кв. Луковица 22 доброволци чистиха улица Здравец, като специално
от местната община бяха осигурени багери и за двата квартала. 26
доброволеца почистваха в кв. Пирин местността ,,Ливадите”. В Нови пазар
бе организирано почистването на ромския квартал в града. Заедно с
Ученическия парламент на ОУ „Н.Й.Вапцаров” и доброволци от Семейноконсултативния център и
Професионалната гимназия по селско
стопанство бяха събрани огромно количество отпадъци. Ръкавици, чували
и извозване на отпадъците бяха подсигурени от община Нови пазар. В
кампанията се включиха 45 доброволци. В Етрополе над 50 доброволци
взеха активно участие в почистването като под вещото ръководство на
общностните модератори от Центъра за развитие на общността там бяха
събрани над 35 чувала с отпадъци. В почистването активно се включиха и
училища от цялата страна, като на фейсбук-страницата на Амалипе
активност показаха училищата в селата Голямо Ново, Огняново, Брусарци,
Буковлък, гр. Берковица и гр. Разград. Изказваме благодарности на всички,
които се присъединиха към нас и помогнаха да направим нашата родина
ма лко по-чисто място за
живеене. Благодарим Ви от
сърце приятели.
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ШАРЕНА ЧЕРГА
БАХТАЛО ХЕДЕРЛЕЗИ!
Гергьовден / Хедерлези е празника, който всички роми в
България празнуват. Няма друг такъв - Василица, Петльовден,
Великден, Байрам, Бари Богородица се празнуват от някои ромски групи и са
непознати сред други. Навярно причината големият Празник да бъде именно
Гергьовден е в това, че в началото на май поляните и горите са сочно зелени,
реките са пълни с вода, студът е останал назад и човек може да повярва, че
злото вече е минало, че идва щастие и живот. Идва също и много работа Гергьовден е началото на топлия сезон - но старите роми са знаели, че
работата носи богатство. Затова не са се плашели от работата, а са
празнували нейното идване. И са вярвали, че празнувайки Гергьовден, чрез
десетки по-големи и по-малки ритуали, те помагат на доброто да настъпи.
Тази вяра в настъпването на по-доброто е запазила дедите ни през вековете,
била е тяхната опора, превеждала ги е през гори, реки и континенти. Нека
днес, Гергьовден / Хедерлези си пожелаем цяла година да не ни напуска
вярата, че идва по-доброто: за всеки от нас, за ромите, за България! С нашият
упорит труд ние помагаме това да се случи - всеки ден от нашата съвместна
работа е Гергьовден! Честит празник! Бахтало Хедерлези!
ДЕВЕТИ ДЕТСКИ РОМСКИ ФЕСТИВАЛ - „ОТВОРЕНО СЪРЦЕ“
За девета поредна година се проведе националния детски ромски фолклорен
фестивал „Отворено сърце”, Велико Търново. На 9 и 10 юни 2012 г. парк
Марно поле в старопрестолния град се превърна в сцена за над 1300 ученици
от 94 групи от различен етнически произход от цялата страна, включени в
групите по СИП „Фолклор на етносите - Ромски фолклор" или в дейности,
насочени към образователната интеграция. Тържеството бе открито от кмета
на Община Велико Търново – г-н Даниел Панов. Официални гости на
събитието бяха: Анна-Мари Виламовска, секретар по науката и
образованието към Президента на Република България, Сара Перин програмен директор на Фондация “Америка за България”, Симеон Благоев –
представител на Министерството на културата, г-жа Мария Атанасова
директор на регионална дирекция за социално подпомагане гр.Велико
Търново, Красимира Желязкова директор дирекция регионално развитие
Община гр.Стражица, Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за
България, специалните гости проф.Абиджит Дас - Индия и г-жа Ерин Хауи
– Ню Йорк!
ПОВЕЧЕ ЗА ФЕСТИВАЛА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В СПЕЦИАЛНОТО
ИЗДАНИЕ КОЕТО СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ОТДЕЛНО ОТ БЮЛЕТИНА

