
От февруари 2011 г. Център Амалипе, в 
партньорство с организация “Састипен” 

(Румъния) и “Правосъдие и мир” (Холандия) реализира 
проект “Да докоснем недосегаемите: борейки се с 
традиционни и нови анти-ромски стереотипи” с фокус 
върху традиционните и нови анти-ромски стереотипи 
сред образователните, социалните и здравните теренни 
работници в България, Румъния и Холандия. Една от 
основните му цели е насърчаване на взаимното 
разбирателство и интеркултурен диалог между ромската 
общност и теренните работници, следвайки принцип №3 
от заключенията на Съвета на Европейския съюз от 08 
юни 2009 г. Също така се цели  изграждането на  модел за 
ефективно използване на обществени услуги от ромите, 
за сътрудничество с ромската общност и привличането 
им в дейности между различните институции, което би 
гарантирало, че всички членове на уязвими общности 
като ромската еднакво се ползват от техните 
фундаментални права.

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ 
"ДА ДОКОСНЕМ НЕДОСЕГАЕМИТЕ"

От 26 до 28 януари в 
затрупаната от сняг 
Враца Център Ама-
л и п е  о р г а н и з и р а  
втората международна 
среща на направ -
ляващия комитет по 
проект „Да докоснем 
недосегаемите: 

ФОКУСВ броя:

[Фокус: 
Ø

[Наблюдател:
Ø

Ø

[Училище:
Ø

Ø

[Кхере (у дома):
Ø

Ø

[Ромско здраве:

[Добри практики: 

Втора международна среща 
по проект "Да докоснем 
недосегаемите"

Какво се случва с Наци-
оналната ромска стратегия 
през януари?
ØКонференция за монито-
ринг на ромската стратегия
ØКохезионната политика и 
България през следващия 
програмен период
ØООН стартира проект за 
мониторинг на част „Здраве- 
опазване” в националните 
ромски стратегии 
ØУченици в София отбе-
лязват Международния ден в 
п а м е т  н а  же рт в и т е  н а  
Холокоста.
ØСтартира изпълнението на 
про ектите  "Учениче ски  
практики" и "Студентски 
практики"
ØМ о б и л н а  т е х н и к а  з а  
безплатни гинекологични 
прегледи

МОМН обсъди бъдеща 
операция за създаване на 
единна  информационна  
система за проследяване на 
отпадането от училище

Пътуваща изложба Г.  Ново 
ØНашето училище – домакин 
на пътуваща изложба
Ø„Моята мечта за ромите и за 
България днес”
ØДа следваме пътя на своето 
колело!
ØРазвитие на програмата 
"Намаляване отпадането на 
ромски деца от училище"

Учителите в Омуртаг ще 
изготвят индивидуален план 
за работа с всяко застрашено 
дете

Национални чествания на 
Василица 
ØОбщностните модератори се 
включиха в почистване на 
обилния сняг в Етрополе.
ØКампания за почистване на 
ромския квартал в гр.Нови 
пазар
ØОтбелязване на Бабинден 
ØОпазването на здравето не 
започва от утре! 

П оход  д о  м е с т н о с т т а  
„Мишева чешма”

ØС р е щ а  с  м л а д е ж и  з а  
превенция на ранните бракове
ØЗдравен анализ януари 2012

ØВасилица при Бургуджиите

КАКВО СЕ СЛУЧВА С НАЦИОНАЛНАТА 
РОМСКА СТРАТЕГИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ?

В бюлетина на Център Амалипе 12/2011 посочихме, че на 
свое заседание от 21 декември Министерски Съвет прие 
Национална стратегия за интеграция на ромите, План за 
действие и приложение „Програми за изпълнение на 
НСИР“. Обещахме анализ на приетите документи в 
януарския бюлетин. В средата на месец януари 
Вицепрезидентът на Европейската комисия и Комисар по 
правосъдието Вивиан Рединг разкритикува 8 държави за 
това, че все още не са представили пред Европейската 
комисия своя Национална ромска стратегия, като 
експлицитно посочи България. Има ли България приета 
Стратегия и какво се случва, че все още не е представена в 
Брюксел? Както посочихме, на 21.12.2011 г. Стратегията 
бе приета от МС „на вносител“, т.е. със задължението 
Секретариатът на НССЕИВ да нанесе необходимите 
корекции, дискутирани на заседанието на МС. 
Решението на Министерски съвет е № 1/05.01.2012 г. В 
него правят впечатление две неща. Едното е, че 
Стратегията ще бъде предложена за одобрение в 
Народното събрание. Това бе едно от основните искания 
на Център Амалипе и на практика всички ромски 
организации, издигнато още на конференцията 
в  г р .  С л и в е н  в  с р е д а т а  н а  о к т о м в р и  
http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=935&lang=1

НАЦИОНАЛНИ ЧЕСТВАНИЯ 
НА ВАСИЛИЦА ОРГАНИЗИРА ЦЕНТЪР 

„АМАЛИПЕ” 

Център Амалипе за поредна година отбеляза Ромската 
Нова Година „Василица”. С небивал досега, мащаб и 
интерес, преминаха тържествата и всички съпътстващи 
събития из страната. В рамките на един ден в над 70 
училища, работещи по програмата „Намаляване 
отпадането на ромски деца от училище”, от цялата страна 
чрез тържества,  концерти и най-различни събития. 
Събраха се ромски и български ученици, за да покажат, че 
те могат да изучават заедно ромските традиции, както и да 
се забавляват, да пеят, танцуват, обучават и развиват. 
Центровете за развитие на общността, създадени по проект 
„Насърчава на теренната работа в традиционни и 
маргинализирани групи на ромската общност”, доведоха 
празника при местните общности – дори в региони и групи, 
сред които той не се отбелязва от много време. Десетки 
кметове бяха сурвакани за здраве, успехи и повече 
внимание към ромите.  За всички, които не вярват в 
суеверия на  Петък 13-ти, а в собствените си сили и в силата 
на детската усмивка, Василица се превърна в празник на 
единството. Заедно деца и учители, ромчета и българчета 
пренесоха празника от домашните огнища в коридорите на 
властта в София , министерства, посолства и институциите 
на изпълнителната власт в името на по-доброто бъдеще на 
ромските и българските деца. Защото, както написа един от 
малките участници в честванията "Всички сме ангели само 
с едно крило и можем 
да летим, единствено 
като се прегърнем един 
друг."  Повече ин-
формация  може да 
намерите в допъл-
нителното приложение 
за „Василица”

.

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ – ДОМАКИН НА 
ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА

Първо ОУ „Никола Първанов”
В продължение на една 
седмица – от 19-ти до 
27–ми януари 2012 г. – 
нашето училище – бе 
д о м а к и н  н а  
пътуващата изложба 
„ М о я т а  м е ч т а  з а  
ромите и за България 
днес”, която обикаля 
п о ч т и  в с и ч к и  
български училища. Учениците споделиха мечтите си 
чрез рисунки, които бяха подредени в къта на етносите. 
Шестокласниците, в чийто випуск има повече роми, 
написаха мисли върху постер, преминал от ръка в ръка 
през класовете. „Българи, роми, каква е разликата? Нека 
всички сме едно цяло !”- написаха 6 в клас. За 
инициативата и за интересния начин на представянето на 
модел, в който роми и българи съжителстват и учат 
заедно, за изложбата и нейната цел, бе организирано 
малко тържество с представители от класовете и 
ученическия парламент. На него присъства и г-жа 
Христова – директор на училището. Шестокласникът 
Юрий Юриев прочете краткото си есе „Мечтая”, в което 
написа: „Щастлив съм, че ние, децата – ромчета и 
българчета – в Първо основно училище град Лом, 
живеем, учим се и мечтаем заедно”.

УЧИЛИЩЕ

ЯНУАРИ 2012

Продължава на стр.2



стр. 2 от 4стр. 2 от 10

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ДА 
ДОКОСНЕМ НЕДОСЕГАЕМИТЕ“

борейки се с традиционни и нови 
а н т и - р о м с к и  с т е р е о т и п и ” ,  
финансиран от Европейската 
комисия по Програма „Основни 
човешки права и гражданско 
участие”. Проектът е насочен към 
борба с анти-ромските нагласи, 
основаващи се на традиционни и 
нови стереотипи сред служителите 
от държавната администрация, 

учители, възпитатели, социални и здравни работници, както и сред 
самата ромска общност. Механизмът за постигане на основните цели е 
работата на Междусекторните мобилни екипи за въздействие (МЕВ). 
На срещата присъстваха мобилните екипи за въздействие от шестте 
пилотни области, модераторите от Центровете за развитие на 
общността към ЦМЕДТ Амалипе, представители на Министерство на 
здравеопазването, Агенцията за социално подпомагане, Регионални 
инспекторати по образование и др.  Присъстваха и представители на 
холандската организация партньор по проекта „Правосъдие и мир”. В 
рамките на тридневната среща всеки от мобилни екипи представи 
работата си до момента, постигнатите резултати и срещнатите 
проблеми. Отделните екипи представиха своята работа по обученията 
на теренни работници – РИО, РЗИ и РДСП, както и работата си по 
конкретни случаи. От изключителен интерес беше споделянето на 
впечатленията от работата по конкретни случаи. Всички екипи бяха 
постигнали много добро сътрудничество в  работата си с местните 
медиатори от Центровете за развитие на общността, което обяснява и 
положителните резултати. Споделените практики показаха, че 
проектът вече постига една от основните си цели – създаване на 
активно работещо партньорство в разрешаването на проблемите на 
местно/регионално ниво и най-вече тези, свързани с ромската общност 
и други уязвими групи. Доказателство за това са множеството 
разрешени конкретни случаи: разрешаване на случаи на насилие в 
семейството и последвало отпадане от училище чрез съвместната 
работа на социални и образователни власти; превенция на 
изоставянето на дете от проституираща малолетна майка, която 
междувременно се записа обратно на училище и много други. Особен 
интерес предизвика представяне на ситуацията в Холандия и 
проучването, направено от “Правосъдие и мир” за положението в което 
се намират т.нар. “хора без гражданство”. Участниците в срещата бяха 
силно впечатлени от филма изготвен от холандската ромска 
организация Триана за съдбата на ромите без гражданство в Холандия, 
който предизвика голям интерес и оживена дискусия. Партньорите от 
Холандия споделиха представиха и холандските практики за работа с 
ромска общност, както и заложеното в тяхното законодателство. По 
време на срещата бяха представени и дискутирани и резултатите от 
социологическото проучване проведено на случаен принцип между 
работещи в социалната, образователната и сферата на 
здравеопазването в шестте области, по отношение на стереотипите и 
нагласите спрямо ромите. Резултатите доказват традиционно 
съществуващите стереотипи спрямо ромската общност. Екипът на 
проекта се надява със своята работа да успее да повлияе тази традиция 
и да постигне различни от тези резултати при проучването, което ще се 
проведе в края на проекта. Планирано беше стартирането на няколко 
посветени на различни поводи кампании в рамките на проекта, които 
ще бъдат медийно оповестени. В обучението се включиха и 
общностните модератори от Центровете за развитие на общността в 
Етрополе, Бяла Слатина, Нови пазар, Камено, Пещера и Павликени. По 
време на тридневната среща модераторите споделиха своя досегашен 
опит от работата си с общността и дадоха различни примери за това как 
в екип с мобилните групи са си взаимодействали за успешното 
решаване на не един случай. Дейността на Центровете за развитие на 
общността  се основава на теренната работа на местно ниво чрез 
мобилизиране на ресурсите на самата общност. Модераторите от 
шестте центъра разказаха за конкретните дейности, извършени по 
места и набелязаха конкретни задачи за следващите два месеца. Беше 
изтъкната необходимостта от по-голяма популяризация на дейността 
на Центровете. В тази връзка се постави и конкретна задача, 
модераторите съвместно с екипа на проекта да изработят през 

следващия месец брошура, рекламираща всеки един Център, 
с неговите специфични дейности и партньори. Модераторите 

споделиха своите  впечатления от съвместна си работа с мобилните 
групи по решаване на конкретни казуси. Като цяло всички екипи 
споделиха, че се чувстват като партньори в работата с експертите, че са 
приети радушно по време на обученията и че това им дава надежда, че 
работата в мултидисциплинарен екип е най-добрия начин за търсене на 
решение по отделните случаи. При добро партньорство, вече не се 
работи на парче и само така  може да се спечели доверието на ромската 
общност в институциите. А това е другата част от един двустранен 
процес – преодоляване на предразсъдъците и стереотипите, които имат 
институциите спрямо ромската общност и преодоляване на 
стереотипите, от страна на общността спрямо институциите. 
Участниците в срещата я определиха като много конструктивна и 
ползотворна и предложиха нова такава  през месец май 2012, когато ще 
бъде направена равносметка на завършените вече 7 модула от 
обучението на първата група обучаеми .

ФОКУС ФОКУС

КАКВО СЕ СЛУЧВА С НАЦИОНАЛНАТА РОМСКА 
СТРАТЕГИЯ ПРЕЗ ЯНУАРИ?

Приемането на тази идея е важен знак за политическа решимост по 
темата за ромската интеграция да се говори на най-високо ниво. В 
същото време прави впечатление, че в Решението на МС е включена 
Стратегията и Плана за действие, но е „пропуснато“ приложението 
„Програми за изпълнение на НСИР“, което е най-конкретната част от 
пакета документи, с ясно финансиране и срокове и без което 
Стратегията остава по-скоро в сферата на пожеланията. Приложението 
бе предложено от ромските организации след конференциите през 
октомври, то бе одобрено от Междуведомствената работна група, 
изготвяща Стратегията, внесено бе  на съгласувателна процедура в МС, 
получи подкрепата на голямата част от министерствата (в рамките на 
съгласувателната таблица не са отразени съществени възражения), а на 
заседанието на МС спрямо него нямаше никакви възражения. Въпреки 
това Приложението не бе включено в Решение на МС №1/ 5.01.2012. 
Ромските организации, участвали в Междуведомствената работна 
група, адресираха проблемните области от Решение 1/05.01.2012 в 
писмо до Вицепремиера Цветанов. На среща с тях, провела се на 23.01 
той посочи, че невключването на приложение „Програми за 
изпълнение на НСИР“  в Решението на МС е административна грешка, 
която ще бъде поправена като приложението бъде отново гласувано на 
заседание на МС. Очаква се това да се случи в началото на февруари. 
Вицепремиерът се съгласи с идеята на организациите отчетът за 
изпълнението на Националната ромска стратегия да бъде ежегодно 
представян пред Народното събрание (а не само пред НССЕИВ, както е 
предвидено в Решение 1/05.01.2012). Междувременно Националната 
стратегия за интеграция на ромите бе внесена в Народното събрание и с 
неочаквана скорост бе одобрена от 7 комисии. Тя бе одобрявана с пълно 
единодушие или с малък брой въздържали се. Комисията по 
образование разгледа и предложението на Център Амалипе 
изпълнението на НСИР да бъде докладвано ежегодно в Народното 
събрание, като то бе одобрено и включено като предложение на 
Комисията 

 

Очаква се документът (Стратегията, без Плана за действие) да бъде 
гласуван от Народното събрание през м. февруари. Междувременно 
експерти в Европейската комисия започнаха оценяване на подадените 
Национални ромски стратегии. Първите изводи и препоръки ще бъдат 
дискутирани на заседание на Европейската ромска платформа 
(очаквана дата – 22 март), а в края на април ще бъдат представени пред 
Европейския парламент.

http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/232/steno/ID/2333
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от това, което се е обсъждало в междуведомствената работна 
група. „Планът преповтаря напълно одобреното от Министерски 
съвет през юли 2011 г., т.е. излиза, че ние напразно се трудихме. 

Необходимо е бързо да се направи промяна в този приоритет!”, настоя 
д-р Панайотов. Изказвания направиха и много други представители на 
неправителствени организации. Вицепремиерът Цветанов и 
представители на ромските организации проведоха неформална 
среща, на която обсъдиха какво е необходимо да се направи за 
отстраняване на допуснатите пропуски. Вицепремиерът увери, че 
приложението „Програми за подкрепа на НСИР” ще бъде внесено 
отново в Министерски съвет до две седмици и изрази категоричната си 
подкрепа за него. Той се съгласи и с предложението отчетът за 
изпълнението на Националната ромска стратегия да се представя 
ежегодно в Народното събрание, а не само пред Министерски съвет 
(както е предвидено в настоящия текст). Ще се обсъдят и необходимите 
нормативни, дори законови промени, които да ангажират по-тясно 
общините с изпълнението на документа.
 

Презентациите от конференцията можете да намерите на:

КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Национална конференция „Новият 
програмен период за Кохезионната 
политика на ЕС 2014 – 2020: основни 
промени и предизвикателства” събра 
представители на Европейската 
комисия, министри, администратори 
и активисти на неправителствени 
организации. Конференцията се 
проведе в град София на 27 януари и 
бе домакинствана от Министъра по управление на средствата от ЕС 
Томислав Дончев. Център „Амалипе” бе представен от Деян Колев. 
Участниците дискутира предложенията за нови регламенти на 
Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален 
фонд, оповестени от Европейската комисия на 6 октомври, както и 
българската позиция относно тях. Тази позиция ще бъде представена 
на Европейския съвет, който заедно с Европейския парламент, трябва 
да одобри предложените регламенти. Също така беше представен 
предстоящия процес и времевия график за изготвяне на новите 
оперативни програми. „Политиката по сближаване за следващия 
програмен период ще претърпи редица промени. На първо място тя ще 
се превърне в инструмент за търсене и гарантиране на по-добра 
бюджетна дисциплина. На второ място ще бъде инструмент на натиск и 
стимулиране на реформи в редица ключови сфери. На трето място, 
следвайки своята основна цел да намалява разликите между 
различните региони, тя ще се превърне в инструмент за целенасочена 
инвестиция в това Европа да бъде по-бърза, по-богата и по-
конкурентоспособна", коментира министър Дончев. От страна на 
Европейската комисия позиция изрази Реналдо Мандметс, 
ръководител на отдел „България" в Главна дирекция „Регионално 
развитие". По думите му сред основните предизвикателства за 
България ще е тематичната концентрация в цели и сектори, към които 
призовава стратегията Европа 2020. Като примери той посочи 
засилване на енергийната ефективност, развиване на иновациите в 
контекста на взаимодействието между университетите,  
изследователските области и индустрията и създаването на ефективни 
и целесъобразни тръжни процедури и документация. По време на 
дискусията Деян Колев изрази удовлетвореност, че предложението за 
нов Регламент на Европейския социален фонд предвижда 20 % от 
средствата да бъдат изразходвани за социално включване, сред 
тематичните области на интервенция е включена „интеграция на 
маргинализирани общности, като ромите”, а статутът на 
неправителствените организации е повишен до този на социалните 
партньори. Освен това наличието на Национална ромска стратегия е 
определено като предварителна условност (ex-anteconditionality) към 
всяка страна-членка, за да се ползва тя от европейските фондове. 
Апелирам към българското правителство да подкрепи тези точки от 
новия Регламент, призова Колев като предложи България да инициира 

http://nccedi.government.bg/page.php?category=73&id=1647
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА РОМСКАТА 
СТРАТЕГИЯ

Конференция „Управление за 
постигане на резултати: Ефективен 
м о н и т о р и н г  и  о ц е н к а  н а  
Н а ц и о н а л н ат а  с т р ат е г и я  н а  
Република България за интегриране 
на ромите” събра представители на 
българското правителство, Световна 
банка, Европейската комисия и 
р о м с к и  н е п р а в и т е л с т в е н и  
организации. Тя се проведе на 23 и 24 

януари в гр. София и бе организирана от Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Център 
Амалипе бе представен от Деян Колев. „Подобни дискусии могат да 
дават добрите модели и да ни убедят във възможността българските 
роми да са част от икономическия подем и развитието на страната", 
каза вицепремиерът Цветанов при откриването на конференцията. Той 
посочи, че Националната стратегия за интеграция на ромите е 
съвместен продукт от усилията на институции и ромски организации и 
по настояване на организациите е внесена за одобрение в Народното 
събрание. Стратегията вече е одобрена единодушно в 4 парламентарни 
комисии, предстои разглеждането и от още 3, след което ще бъде 
гласувана в пленарна зала. Вицепрезидентът на Световната банка за 
Европа и Централна Азия Филип льо Уру посочи , че инвестирането в 
ромско образование и включване означава разумна икономика, особено 
като се има предвид, че 23% от новопостъпващите на пазара на труда са 
от ромски произход. „Днес предприемаме много важна стъпка - 
преминаваме от правене на стратегия към нейната реализация и 
измерване на резултатите. Световната банка може да предложи своя 
изключителен опит за мониторинг и оценка и се радвам, че има такава 
хубава коалиция от отдадени партньори - правителството, UNDP, 
Европейската комисия. Мисля, че всички заедно можем да превърнем 
стратегията в реални, конкретни, измерими резултати", посочи г-н Льо 
Уру. Началникът на отдела за България и Румъния в ГД „Заетост” на 
Европейската комисия Филип Хат увери, че Комисията ще следи под 
лупа как се изпълнява Националната ромска стратегия. Надяваме се, че 
тя няма да се превърне в поредния лист хартия, а ще бъде последвана от 
конкретни действия и ще бъде сериозно обвързана с усвояването на 
европейските фондове; Европейската комисия ще следи стриктно за 
това, посочи Хат. По време на конференцията бе представен опит на 
р а з л и ч н и  м е ж д у н а р о д н и  
организации и институции в 
инициативи за мониторинг на 
ромската интеграция. Презентации 
н а п р а в и х а  А н д р е й  И в а н о в  
(Програма за развитие на ООН), 
Йост де Лаат (Световна банка), 
Бартек Лесер (Европейска комисия), 
Адам Кулман (Институт „Отворено 
общество”) и други. В изказване по време на дискусията Деян Колев 
отправи препоръка в подобни форуми да бъдат включвани и 
презентации на представители на ромските организации: „Надявам се, 
че принципът „За ромите с ромите” вече не е заменен с „За ромите без 
ромите”, пошегува се той. При одобряването на Националната 
стратегия за интеграция на ромите са отпаднали някои от най-важните 
неща, за които настояваха ромските организации и това влошава много 
качеството на документа, подчерта Колев. Като пример той посочи 
липсата на приложението „Програми за подкрепа на изпълнението на 
НСИР”, което разписва конкретните програми по години. 
„Приложението бе внесено в Министерски съвет, получи подкрепа от 
повечето институции по време на съгласувателната процедура, но не го 
виждаме в окончателните документи, приети от правителството. 
Надяваме се, че това е административна грешка, която бързо ще бъде 
поправена”, настоя Колев. Стела Костова, заместник-председател на 
НССЕИВ от квотата на гражданското общество наблегна на това, че от 
одобрения План за действие са изпаднали много от предвидените суми, 
което прави съмнително дали ще се реализират дейностите. Д-р 
Стефан Панайотов и Ганчо Илиев изразиха разочарование, че в 
приоритет „Здравеопазване” на Плана за действие не е включено нищо 
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КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА И БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 
СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

превръщането на област на интервенция „интеграция на 
маргинализирани общности, като ромите” в приоритетна ос. Той 
аргументира това с необходимостта от интегрирани интервенции, 
включващи заетост, образование, социални услуги и здравеопазване, 
за да бъде постигнат реален напредък в интеграционния процес. 
Министър Дончев отговори, че българското правителство ще защити 
тези пунктове пред Европейския съвет и че интеграцията на ромите е 
един от важните приоритети за кохезионната политика в България. 
Добринка Кръстева, директор на Дирекция „Програмиране на 
средствата от ЕС” представи предложението за българска позиция по 
новите Регламенти, като направи уточнение, че то тепърва ще се 
обсъжда и е отворено за коментари и допълнения. На този етап 
българската позиция включва: o Въвеждане на Обща Стратегическа 
рамка, която обхваща пет фонда - Кохезионен фонд, Европейски 
социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие, Европейски 
фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство и 
аквакултури. Това предполага по-голяма синхронизация, както и по-
голямо опростяване на процедурите по усвояване на фондовете и 
засилена междусекторна интеграция.
- Въвеждане на предварителните условности, за да се следи за 
целесъобразността в усвояването на средствата. Това ще бъде 
инструмент, с който ще се следи за съответствие на националните 
политики с европейските. Това са условия, на които всяка страна-
членка трябва да отговаря преди да бъде подписан Договора за 
партньорство и да бъдат одобрени Оперативните програми. 
Предварителните условности са директно свързани с тематичните 
цели и хоризонталните принципи.
- Прилагане на териториално измерение в Партньорския договор, чрез 
координация между петте европейски фонда и другите източници на 
финансиране, подкрепа за един интегриран подход в териториалното и 
местно развитие и определяне на региони с географски особености 
(градски, селски, крайбрежни, планински региони). 
- Засилено Европейско териториално сътрудничество, най-широк кръг 
от инструменти (макро-регионални стратегии, морски басейни и 
Европейски групи за териториално сътрудничество). Иван Иванов 
представи предстоящите стъпки по изготвяне на документите за новия 
програмен период. Те ще следват приетото от Министерски съвет 
Постановление 5 / 11.01.2012 г. Още през февруари ще бъде създадена 
Междуведомствена работна група за подготовка на Договора за 
партньорство между България и ЕС. През май 2012 МС ще одобри 
списък на новите оперативни програми, тематичните цели в тях, както 
и индикативен финансов ресурс. През юни ще се сформират тематични 
работни групи за изготвянето на новите оперативни програми. 
Предвижда се през втората половина на 2012 г. да бъде приет Закон за 
управление на средствата от ЕС. Във всички работни групи ще бъдат 
включени представители на НПО, които ще бъдат излъчени след 
прозрачни процедури, обеща Иванов в отговор на множество въпроси.  
Презентациите от конференцията можете да намерите на:
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1613

ООН СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА МОНИТОРИНГ НА ЧАСТ 
„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” В НАЦИОНАЛНИТЕ РОМСКИ 

СТРАТЕГИИ 

Работна среща, организирана от офиса на Комисаря по човешките 
права към ООН събра тридесет представители на Световната здравна 
организация, ПРООН, УНИЦЕФ, Международната организация по 
миграцията и ромски неправителствени организации. Срещата се 
проведе на 30 и 31 януари в Брюксел и бе модерирана от регионалния 
представител за Европа на Върховния комисар по човешките права на 
ООН Ян Яроб. България бе представена от д-р Стефан Панайотов, 
Лилия Макавеева и Деян Колев. Работната среща имаше за цел да 
създаде Консултативна група по достъпа на ромите до здравеопазване. 
Тя ще подпомага ООН при изпълнението на проект „Ускоряване на 
дейностите за постигане на Цели на хилядолетието 4 и 5 в контекста на 
Десетилетието на ромското включване и Националните стратегии за 
интеграция на ромите”. Компонентите на този проект ще бъдат 
изпълнявани от Световната здравна организация, ПРООН, УНИЦЕФ и 
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Международната организация по миграцията през 2012 и 
2013 г. Целта на проекта е да подпомогне правителствата в 
създаването на капацитет за  мониторинг на част 

„Здравеопазване” от националните ромски стратегии. Предвижда се да 
бъдат публикувани резултати от проучване на здравния статус на 
ромите от страните-членки на ЕС и страни, които кандидатстват за 

членство, да бъдат изготвени обучителни материали за същността на 
целите на хилядолетието и техния мониторинг, да бъдат публикувани 
обучителни материали по сексуално и репродуктивно здраве, да бъде 
осъществен мониторинг на изпълнението на част „Здравеопазване” от 
националните стратегии за интеграция на ромите в България, 
Македония и Черна гора. Участниците дискутираха основните 
дейности и възможни механизми за мониторинг. Те настояха за 
засилено участие на роми и представители на ромски организации в 
изпълнението на проекта във всичките му фази. Също така бе отделено 
внимание на процеса на изработване и последваща оценка на 
Националните стратегии за интеграция на ромите. Участниците от 
България изразиха своята неудовлетвореност от това, че в Плана за 
действие към част „Здравеопазване” на НСИР не е било включено 
нищо от предложенията, обсъждани в Междуведомствената работна 
група, която подготви стратегията. Това е сериозно неуважение към 
труда на участниците в групата, което се дължи не на липса на 
политическа воля, а на лош процес на координация при изготвянето на 
документа, посочиха те. Ромските организации вече предприемат 
стъпки за ангажиране на Министерство на здравеопазването в 
коригирането на тази грешка. Деян Колев представи опита на Център 
Амалипе в провеждането на общностен мониторинг на здравните 
услуги на местно ниво. Той подчерта, че мониторингът на общностно 
ниво трябва да намери място в цялостната система за наблюдение и 
оценка на интеграционната политика. И тримата участници от 
България посочиха, че Центровете за развитие на общността 
(независимо под какво име функционират) са най-успешната практика 
за подобряване на статуса на ромите, защото те предлагат цялостен 
подход, като подпомагат модернизацията и развитието на общността.

МОБИЛНА ТЕХНИКА ЗА БЕЗПЛАТНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ 
ПРЕГЛЕДИ 

Министерство на здравеопазването обсъди с ромски организации 
използването на мобилната техника за безплатни гинекологични 
прегледи (доставена преди 4 години по програма ФАР) през 2012 г. Това 
стана на среща на Главния държавен здравен инспектор д-р Ангел 
Кунчев и експерта Галя Трайкова с организации от цялата страна. 
Средства за целогодишното функциониране на мобилните единици са 
подсигурени, като през втората половина на 2012 г. техниката може да 
покрие нови области. За целта ще бъде необходимо заявление от 
Регионалните здравни инспекции, желание от страна на общините и 
готовност на неправителствена организация да съдейства за 
включването на роми в безплатните прегледи. 

МОМН ОБСЪДИ БЪДЕЩА ОПЕРАЦИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ 

Това се случи на срещи, провели се на 11 и 18 януари в гр. София. В 
срещите участваха експерти от МОМН, Националното сдружение на 
общините, фондация С.Е.Г.А. и Център Амалипе. Очаква се 
операцията да бъде финансирана от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. Слуховете, че държавата ще заплаща таксите за 

Продължение от стр.3
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МОМН ОБСЪДИ БЪДЕЩА ОПЕРАЦИЯ ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ 
УЧИЛИЩЕ

детски градини на ромските деца са силно преувеличени! Поредната куха 
сензация бе породена от публикуването на Плана за действие към 
Националната стратегия за интеграция на ромите. Множество 
национални медии оповестиха, че там е предвидено държавата да 
заплаща таксите за детски градини на ромските деца. Каква е истината? 
Всъщност, нищо по-различно от настоящото положение не се предвижда. 
В Плана е включен проект „Социално включване“, финансиран със заем 
от Световна банка. Проектът е насочен към създаване на социални услуги 
за подкрепа на ранното детско развитие, които ще се реализират в 68 
общини, одобрени през 2011 г. Предвижданите услуги не включват 
безплатна детска градина. Като съфинансиране от страна на България е 
посочено, че ще бъде подсигурено безплатно обучение в предучилищна 
възраст (подготвителен клас или подготвителна група), което е факт от 
2004 г. за всички деца. 

УЧЕНИЦИ В СОФИЯ ОТБЕЛЯЗВАТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН В 
ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ НА ХОЛОКОСТА.  

По повод Международния ден в памет на жертвите на Холокоста ученици 
от 134 СОУ „Димчо Дебелянов” - София заедно с ученици от още 5 
училища участваха в конкурс за есе или мултимедиен продукт по проект 
на ложа «Кармел» на Б`ней Б`рит.* Повече за участието на учениците с 
Момчил Баев от Център Амалипе сподели директорът на училището г-жа 
Весела Палдъмова. Темата на конкурса беше “За какво ни служи паметта 
за Холокоста днес”. Другите участници представляваха Първа английска 
гимназия, 91-ва Немска езикова гимназия, Американски колеж и 35-то 
училище с изучаване на немски език. Форматът на участието предвиди 
изява на творчество и задълбочено проучване на темата, както и 
изразяване на собствена гледна точка при написването на есето или при 
изработване на мултимедиа от ученици от горните класове. Учениците от 
134 СОУ „Димчо Дебелянов” получиха награда в категория 
«Мултимедиа». Мултимедийните продукти, които учениците са 
изработили за конкурса скоро ще бъдат качени на сайта на училището. 134 
СОУ е държавно училище, но единствено по рода си, защото само тук се 
изучава Иврит. Само тук зрелостниците могат да докажат знанията си по 
този древен език с получаването на официален документ. Директорът г-
жа Палдъмова сподели с Момчил Баев и за предстоящо събитие през 
месец февруари тази година. На 8-ми и 9-ти учителите по история и 
философия от 134 СОУ ще участват в обучение на тема «Холокост». По 
този повод в момента тече изработката на нов ресурсен сайт по 
проблемите на Холокоста. Друго събитие у нас, което отбеляза 
Международния ден в памет на жертвите на Холокоста беше 
организирано от Организация на евреите в България „Шалом” заедно с 
партньорски организации. Пепа Илиева, която е PR на ОЕБ „Шалом” 
разказа за Момчил Баев подробности. Дебат „Омразата днес. 
Ненаучените уроци на Холокоста” се проведе в зала „Йерусалим” на  
"Еврейския културен дом" на бул. „Александър Стамболийски” 50 в 
София. В събитието участваха Максим Бенвенисти, председател на ОЕБ 
"Шалом", Георги Кръстев, заместник-председател на НССЕИВ към МС, 
Н.Пр. Коре Ерхард Янсон, посланик на Кралство Дания, Н.Пр.Рафаел 
Мендивил Пейдро, посланик на Кралство Испания и други гости.

РОМИТЕ У НАС СТРАДАТ ОТ КРИЗАТА КАТО ОСТАНАЛИТЕ 
ГРУПИ ОТ ОБЩЕСТВОТО

Ромската общност не остава встрани от последиците от икономическата и 
финансова криза, от които страда цялото българско общество, а в 
допълнение се чувства и по-дискриминирана в последните години. 
Такива са изводите в проучване, представено по време на Първата 
национална кръгла маса по международен проект за включване на 
ромското население. Събитието беше организирано от Институт 
Отворено Общество – София и събра представители на държавната 
администрация, на частния и неправителствен сектор. Екипът, провел 
националното проучване „EU INCLUSIVE” през първата половина на 
2011 г., оповести важни и неочаквани резултати за проблемите на 
ромската общност у нас. В опровержение на мита, че ромите са групата, 
която разчита най-често на социални помощи, само 4,3% от 
респондентите са декларирали, че получават обезщетения за майчинство 

и детски надбавки за деца до 1 год. 13% от интервюираните ни 
сънародници от ромски произход ползват помощ за отопление, а 

9,6 % - помощи за социално слаби. Данните са представителни за 
роми, които се самоопределят като такива и живеят в териториално 
обособени зони. Ромската общност се справя с последствията от 
икономическата и финансова криза, подобно на останалите групи от 
обществото. Водени от нуждата за осигуряване на доход за 
домакинството, 12% от респондентите в проучването посочват, че са 
пребивавали в чужбина за над 3 месеца, като честотата на пътуване се е 
увеличила след приемането на България в Европейския съюз през 2007 г. 
За 84,2% от пребивавалите в чужбина основната причина за миграция е 
търсенето на по-добри доходи и по-добър живот. Данните извеждат 
Гърция като най-предпочитана дестинация за работилите в чужбина роми 
(30%), следвана от Италия (15,2%), Германия (11,2%), Испания (10,4%). 
Значим проблем е, че все още има роми, които живеят в колиба или фургон 
– 4.8% от участниците в изследването. Под наем успяват да живеят около 
3%, а 86% обитават жилище, което е собственост на домакинството. В 
доклада освен данните от проучването, бяха включени и предложенията 
за обществени политики в сфери като социално включване, публична 
администрация, миграция и трудова заетост. Повече за проекта и 
партньорите: 

Фондация Сорос Румъния, в партньорство с
Институт Отворено Общество  София, България,

Фондация Секретариат на ромите – Испания,
Фондация “Дом на благотворителността Ангел Абрияни” – Италия

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ "УЧЕНИЧЕСКИ 
ПРАКТИКИ" И "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ", НА ОБЩА 

СТОЙНОСТ 90 МЛН. ЛЕВА

Със заповеди на Ръководителя на договарящия орган № РД09-67/ 
18.01.2012 г. и № РД09-68/ 18.01.2012 г. стартира изпълнението на 
дейностите по проекти BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически 
практики” и BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, в рамките 
на схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-3.3.07 "Ученически и студентски практики". За повече 
информация посетете страницата на МОН (sf.mon.bg)

МЛАДЕЖКИ ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС: "ОБЕДИНЕНИ В 
РАЗНООБРАЗИЕТО: БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО 

МНОГООБРАЗИЕ" 

Ние, българите, обичаме да казваме, че сме отворени към света, че сме 
толерантни, че приемаме различното и чуждото, че сме много 
гостоприемни... Вярно или не, това е дълбоко залегнало в националното 
ни самосъзнание, в начина по който се възприемаме и описваме. И тъй 
като от векове живеем в мултикултурно и мултиетническо общество, в 
което се изповядват различни религии, а девизът на Европейския съюз е 
"Обединени в многообразието", решихме превръщащият се в 
традиционен младежки фотоконкурс тази година да е посветен именно на 
тези теми. Европейска общност, към която България се присъедини преди 
пет години, е съставена от много и различни народи, култури, 
вероизповедания и традиции, обединени от идеята за общо настояще и 
бъдеще. Затова решихме да видим как изглежда през вашите очи мястото 
на страната ни в това голямо семейство. Как изглеждаме, ние, българите, 
като европейски граждани, пет години след празничната заря за 
присъединяването? И как европейците се вписват в българския пейзаж и 
действителност? "Обединени в разнообразието: българското културно 
многообразие. Българите като европейски граждани. Европейците в 
България." Това е темата на новия ни младежки онлайн фотоконкурс, 
която искаме да видим пречупена през призмата на вашите очи и 
фотоапарат.  Конкурсът започва от 1-ви декември 2011 г. и продължава до 
15 октомври 2012 г., като в него могат да участват ученици, студенти или 
просто млади хора до 30-годишна възраст.  Изпращайте ни миговете, 
запечатали вашето вдъхновение на:  

Повече информация за конкурса може да откриете на:  

 

http://www.osf.bg/?cy=32&lang=1&a0i=222671&a0m=read&a0p_id=51
6

–

epsofia@europarl.europa.eu

http://www.europarl.bg/view/bg/info_office/photocompetition_diversity.
html
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ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА „ МОЯТА МЕЧТА ЗА 
РОМИТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ”

Център Амалипе, заедно с всички училища към програма „Превенция 
на отпадането на ромските ученици от училище”, финансирана от 
Фондация „Америка за България”, стартираха една чудесна 
инициатива! На 3 октомври от в ОУ „Васил Левски” село Караджово, 
област Пловдив стартира Пътуваща изложба на ученически есета на 
тема „Моята мечта за ромите и за България”! Водеща идея на 
изложбата е това да се превърне в общо събитие между базово и 

пилотни училища. Около нея главна роля получават деца, родители, 
общественици и заинтересувани лица! Всяко училище предава своето 
послание към следващото училище, и така, изграждайки силен и 
сплотен екип, излизащ от границите обикновените граници, 
доказваме, че хората навсякъде носят добри сърца и могат да мечтаят и 
творят заедно! Изложбата вече обиколи десетки училища, които 
работят по задържането на ромски ученици в класните стаи. Тя гостува 
по една седмица в определено училище, като от януари месец 
изложбата се раздели на два лъча,  северозападен и североизточен за на 
края да се срещне във Велико Търново! Така, съответните училище ще 
я предават на следващото, добавяйки по нещо от себе си. Пътуващата 
изложба расте и разцъфва, заредена с мечтите на учениците от 
различните етноси и религии, които през месец юни ще бъдат 
изложени на Ромски детски фестивал „Отворено сърце”!

ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА В ОУ „Г.С.РАКОВСКИ” 
С. ГОЛЯМО НОВО

“Пътуващата изложба вече е при нас !!! Днес я аранжирахме. 
Вълнуващо е ! Толкова настроение, толкова усмивки, толкова желание 
за ПРИЯТЕЛСТВО...!” Настроението, което тя донесе завладя всички. 
Голямоновските ученици са готови със своите послания към децата на 
България. Учениците от СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор" 
- V-VІ клас с преподавател г-жа Розалина Кръстева проследиха по 
картата на България маршрута на изложбата. Събраха информация за 
повечето населени места и ромските групи, които живеят там.  

Актуален график на изложбата може да намерите на:
http://romaeducation.com/index.php/bg/news/304-rtrt

Експонатите са рисунки, есета и послания на ученици от 
различни райони на страната. Изложбата гостува във всяко 

от избраните училища по една седмица. Децата прибавят 

своите творби и изпращат цялата експозиция на следващото по ред 
училище. ОУ „Г.С.Раковски” е единственото в общ. Търговище, което 
ще бъде домакин на тази изложба. Шареният свят на детските мечти се 
приюти през за една седмица в с. Голямо ново.  Изложбата беше 
тържествено открита  лично от кмета на селото - г-жа Хамди 
Хаджиибрямоллу.

„МОЯТА МЕЧТА ЗА РОМИТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ ДНЕС”

Аз съм на 12 години и съм ром. Живея в град Лом и уча в шести клас в 
най-хубавото училище в града – Първо основно училище „Никола 
Първанов”. Мечтая, ромите да са цивилизовани, образовани и 
възпитани, за да бъдат полезни за себе си и за обществото. Да дават 
добър пример и добро възпитание на своите деца. Мечтая, българите да 
са по-толерантни към ромското малцинство и към другите етноси в 
България. Да няма предразсъдъци спрямо нас, ромите, защото живеем 
в една държава, под едно небе и ни огрява едно слънце. Мечтая, да няма 
безработица и родителите ни да остават в България, а не да търсят 
работа в чужбина, далеч от нас. Мечтая...мечтая... Щастлив съм, че ние, 
децата – ромчета и българчета – в Първо основно училище град Лом, 
живеем, учим се и мечтаем заедно.
Юрий Юриев 6 клас 1 ОУ, Лом

ДА СЛЕДВАМЕ ПЪТЯ НА СВОЕТО КОЛЕЛО!

Не първата, а поредната среща с мастилено-черни замечтани детски 
очи. Питащи и търсещи - одобрение, поощрение....Всички те имат своя 
мечта...Симона е в 4б клас и мечтае да стане лекар, Доан от 3 б клас пък 
- полицай, Джемиле от 3 а – учителка... Отстрани, с умиление и 
задоволство ги слушат техните родители. Горди са, защото децата им са 
членове на Ученическия парламент на Второ НУ”Васил Левски”, гр. 
Омуртаг. А те самите са членове на Родителския клуб. Това е първата 
съвместна среща на „институциите”. Наблюдавам една от майките, 
която е най-много на 23 години. Същите мастилено-черни търсещи 
отговори очи... И тя е имала мечта, искала да стане учителка... 
/омъжили я на 14 години/. Какво ли е усетила детската душа, когато се е 
разделяла с мечтите? Какво ли е преживяла? Търся отговорите и 
аз...Родителите говорят и не спират, думите им са ту тревожни, ту 
ведри. Ще могат ли да помогнат на децата си да осъществят мечтите си, 
достатъчно ли е само да не им пречат? Всички са добронамерени, но 
споделят, че им липсва опит, нужна им е подкрепа, и с надежда 
поглеждат към учителите. А учителите с ентусиазъм им разказват за 
поредния спечелен проект. Директорът Татяна Петрова ги уверява: 
„Ние сме убедени, че съдействаме за развитието на потенциала на 
всяко дете, и правим това с грижа, положително отношение, 
мотивиране и подкрепа. Така нашите ученици придобиват увереност и 
знания, които им дават силата да успяват. Имате прекрасни деца, дайте 
им шанс да сбъднат мечтите си!” Тръгвам си, но мислите в главата ми се 
въртят и не спират, като неспирно търкалящо се колело... Ще 
продължавам да търся най- верните пътища към положителната 
промяна за ромските деца в училище...Може би шансът да работя в 
Амалипе, ще ми даде възможност да ги намеря... Но едно знам със 
сигурност, работата с тези деца е отговорна, изпълнена с ежедневни 
предизвикателства. А постигнатите успехи ни 
МОТИВИРАТ да продължим…

УЧИЛИЩЕ УЧИЛИЩЕ
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СТАРТИРА ПРОЕКТ ЦЕЛЯЩ ПОДОБРЯВАНЕТО 
НА ДЕЙНОСТТА НА РОМСКИТЕ ТРУДОВИ  

МЕДИАТОРИ

Проект, целящ мониторинга и подобряването на дейността на ромските 
трудови  медиатори в България стартира Център за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе”. Част от предвижданите по проекта 
дейности са Общински план за работа с трудовите медиатори в ромска 
общност, подготвен от съответната община с участието на местните 
институции, трудовите медиатори и местните ромски активисти; 
насърчаване на теренната работа на трудовите медиатори; 
организиране на общностни срещи и трудови борси. Предвижда се 
проектът да започне работа на територията на три пилотни общини, в 
които вече има утвърдени ромски трудови медиатори в бюрата по труда: 
Стражица, Бяла (обл. Русе) и Левски. В офиса на Център Амалипе се 
проведе и първата среща с трудовите медиатори от тези градове. 
Проектът се финансира от платформата „Инициативи за реформи в 
местното самоуправление и обществените услуги”, която е част от 
програмите на Институт „Отворено общество” – Будапеща. 

ОБЩНОСТНИТЕ МОДЕРАТОРИ СЕ ВКЛЮЧИХА В 
ПОЧИСТВАНЕ НА ОБИЛНИЯ СНЯГ В ЕТРОПОЛЕ.

Продължаващите втори ден валежи от дъжд и сняг в района на община 

Етрополе създадоха множество затруднения и за жителите на 
общинския град Етрополе. Бедствено е положението в града след 
обилните снеговалежи на 7 и 8 януари 2012 г. Снежната покривка там 
достигна близо 80 сантиметра, в по-голямата част от града и околните 
села  няма електричество.В първият работен ден от новата седмица, 
вместо към работните си места жителите на Етрополе излязоха да 
разчистват своя град сами, с лопати в ръце. По инициатива на кмета на 
община Етрополе, служителите от общинска администрация бяха цял 
ден на улицата и площада, за да разчистват. В кампанията за 
разчистване на Етрополе се включиха и общностните модератори от 
Център за развитие на общността- гр. Етрополе, който е създаден от 
Център „Амалипе”. 

КАМПАНИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РОМСКИЯ КВАРТАЛ В ГР. 
НОВИ ПАЗАР

В недотам приятния следобед на 19 януари 2012 г., модераторите от 
Център за развитие на общността, гр. Нови пазар със съдействието на 
Община Нови пазар организираха кампания за почистване на ромския 
квартал в града. В продължение на два часа и въпреки лошото време, на 
инициативата откликнаха представителите на Ученическият 
парламент към ОУ „ Никола Й. Вапцаров”- Нови пазар; ученици от 
Професионална Гимназия по селско стопанство;  доброволци от 
ромския квартал и представители на Семейно–Консултативния 

Център, с който Модераторите от Центъра работят в тясно 
сътрудничество.  Лично кмета на Община Нови пазар, г-н Румен 
Панайотов и заместник–кмета на общината  г-жа Куртева осигуриха 

необходимият транспорт, за извозване на събраните 
отпадъци.  По време на инициативата представителите на 

Ученическия парламент избраха и свое име – Амалипе. Те вече се 
разпознават и като част от Център за развитие на общността, създаден 
от Център Амалипе. С тази кампания участниците показаха, че в 
ромската общност има  инициативни и обществено ангажирани млади 
хора и е крайно време  обществото да се запознае и с добрите примери 
на общността. От своя страна жителите на ромския квартал, споделиха, 
че са били приятно изненадани от това колко много ромски младежи са 
се включили в събитието и че такива мероприятия са необходими, за да 
се формират умения за труд и дисциплина в подрастващите. 
Инициативата ще продължи във времето, като Модераторите са решили 
веднъж всеки месец да се инициира почистването на определени 
райони в града. 

ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ

По повод отбелязването на Бабинден, известен и като Ден на родилната 
помощ, на 21 януари, Центровете за развитие на общността, създадени 
от Център «Амалипе»  в Камено, Пещера, Етрополе, Бяла Слатина, 
Павликени и Нови пазар организираха  чествания. Бабинден е един от 
големите женски празници, празнуван от векове в чест на бабата – 
акушерка в населеното място. Празникът е свързан със семейни 
традиции и е еднакво почитан от всички етноси, живеещи по 
българските земи.Какъв по-добър повод от този, в мразовития зимен 
ден, да се съберат всички жители и заедно да отбележат този хубав 
традиционен празник. Така по инициатива на Центровете за развитие на 
общността, в шестте общини / в Камено, Пещера, Етрополе, Бяла 
Слатина, Павликени и Нови пазар / още преди обяд започна 
отбелязването на празника. В Нови пазар модераторите от Центъра, 
съвместно със Семейно консултативния център, Нови пазар и много 
доброволци, всички облечени като баби в традиционни костюми, 
посетиха Община, Нови пазар, където бяха посрещнати лично от кмета 
Румен Панайотов. На Кмета бабите пожелаха: « През годината да се 
раждат деца на територията на общината; да не се допуска нарушаване 
на екологията чрез добива на шистов газ и кмета да осигурява работа на 
хората, а градът да се развива и младите да остават в него, а не да бягат 
по чужбина.»  Бабите  бяха приети радушно и от служителите и на 
Общинска администрация, както и от социалните и здравните служби. 
Навсякъде те наричаха служителите да оказват грижа за хората от 

общината. В гр. Камено, с. Алтимир, община Бяла Слатина и с. Батак, 
община Павликени Бабинден беше отбелязан  чрез пресъздаване на 
обичая, така както се е празнувал векове наред Присъстващите на 
празника станаха свидетели на вземането на « бабата» от дома й с 
впрегната каручка с магаре, която я откарва до площада, за да бъде 
пресъздаден ритуала. След като докарват  бабата , млади жени й 
поливат да си измие ръцете, а тя от своя страна разпръсква капките вода 
от ръцете си върху намиращите се около нея млади жени и ги нарича за 
здраве , берекет и леко раждане. След това наричане последва и 
ритуалното даряване на бабата с кърпа, сапун и престилка.След 
ритуалната част на площадите в трите населени места се разлюляха 
кръшни хора. Много традиционни ястия бяха приготвили местните 
жени за всички участници в празника. Модераторът от Център за 
развитие на общността, гр. Пещера инициира посещение на място в 
една от ромските къщи, където бе пресъздаден ритуала по 
отбелязването на Бабинден. Задължителен и традиционен подарък за « 
бабата» на този ден е кърпа и сапун. Млади жени , които вече имат деца 
наливат от чешмата в котле прясна вода. В котлето с водата пускат стрък 
босилек или здравец. Всяка жена носи  калъп сапун и една нова кърпа с 
които да дарят «бабата» . След това всички  се отправят към  
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РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМАТА "НАМАЛЯВАНЕ 
ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИ ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ“

Измина една година от стартирането на проекта, а именно учебната 
2010/2011 година, в която Център Амалипе натрупа опит в работата си с 
училищата, които наброяваха общо 34 в 10 области на България, като 
13 от тях бяха „базови” а 21 „пилотни”. Проектът «Намаляване 
отпадането на ромски деца от училище» е тригодишна програма, която 
се реализира от Център Амалипе с подкрепата на Фондация „Америка 
за България”. Основната му цел е намаляване на отпадането от 
училище на ромските деца в задължителна за обучение възраст. След 
прилагането на програмата края на първия учебен срок отпадналите 
ученици са 0.58%, а в края на учебната година 0.38%, което в сравнение 
с 2.47% средно ниво на отпадане в проектните училища през 2009-2010 
учебна година. През втората година от проекта, учебната 2011/2012 
Център Амалипе започна прилагането на програмата „Намаляване 
отпадането на ромски деца от училище” в 90 училища / 35 „базови” и 55 
„пилотни” в 20 области на България. 
Целия текст е достъпен на:

УЧИТЕЛИТЕ В ОМУРТАГ ЩЕ ИЗГОТВЯТ ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН 
ЗА РАБОТА С ВСЯКО ЗАСТРАШЕНО ОТ ОТПАДАНЕ ДЕТЕ

На 24 януари се проведе поредното 
ежемесечно обучение в рамките на 
проект „Заедно в училище и в 
свободното време” (BG 051PO 001-
4.1.03-0067 по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”) с 
учителите, участващи в проекта от 
гр. Омуртаг и с. Беломорци. 
О б у ч е н и е т о  с е  п р о в е д е  в  
Професионална гимназия по 
транспорт и лека промишленост. 

Тема на обучението беше разработване на индивидуален план за 
развитие на детето и в частност изготвяне на профили на застрашените 
ученици. Подробно бяха разгледани факторите, които могат да 
подпомогнат решаването на проблемите, свързани с отпадането на 
децата и създаването на подкрепяща среда. Всеки от класните 
ръководители пое ангажимента до следващата среща да разработи 
индивидуален профил с конкретни мерки за действие за всеки от 
застрашените ученици в своя клас.

http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=1056&lang=1

ПРОВЕДОХА СЕ ЗДРАВНИ БЕСЕДИ ЗА ЖЕНИ И 
ДЕЦА В - С. ВЪРБОВКА И В.ТЪРНОВО.

По проект „Овластяване на безвластните по време на криза, ние сме 
тук и можем” през месец януари център „Амалипе” съвместно с д-р 
Калейнски организира здравни беседи в село Върбовка  общ. 
Павликени и  в центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск 
гр. В.Търново. Дискутираните теми бяха превенция на ранни 
бракове, реинтеграция на деца отпаднали от училище, лична 
хигиена, безопасен секс, ранно забременяване и предпазване от 
полово - предавани инфекции. Децата бяха много заинтересовани от 
темата за безопасния секс и зададоха редица въпроси на д-р 
Калейнски. Доктора разказа много интересни случаи на децата от 
своя професионален живот, така децата бяха предразположени да 
споделят свои преживявания. В село Върбовка от проведените 
здравни беседи се оказа, че много от хората незнаеха за своите 
здравни права, както и жените бяха заинтересовани от темата за 
предпазване от нежелана бременност. Д-р Калейнски успя да 
отговори на всички зададени въпроси. При другото си посещение д-
р Калейнски и Стефка Благоева от Център Амалипе запознаха по-
детайлно младежите от „Центъра за настаняване от семеен тип на 
деца в риск" с ръководител Мая Божкова с проблемите на ранните 
бракове и превенцията им. Стефка Благоева сподели   своята лична 
история   с момичетата  и историите на други момичета на тяхната 
възраст, които са успели да ги преодолеят и да реализират мечтите 
си. В заключение всички заедно изгледаха филма заснет от ЦМЕДТ 
„Амалипе" -,,Животът е прекрасен". Децата получиха и много 
информационни материали и брошури.

ЦЕНИ И ОБЕМИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ И ДЕНТАЛНИ 
УСЛУГИ ЗА 2012 Г.

На 17.01.2012 г., в брой 5 на „Държавен вестник“ е обнародван 
Договор № РД-НС-01-3 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми 
и цени на медицинската помощ за 2012 г. между Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз 
(БЛС). Публикуван е и Договор № РД-НС-01-2 от 30 декември 2011 г. 
за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между 
НЗОК и Българския зъболекарски съюз (БЗС). Договорите влизат в 
сила от 01.01.2012 г. и са със срок на действие до 31.12.2012 г.

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Последните промени в Кодекса за социално осигуряване могат да 
доведат до блокиране на работата на ТЕЛК. От тази година лекарите 
от ТЕЛК и НЕЛК ще възстановяват изплатените обезщетения или 
пенсии за инвалидност, ако впоследствие решението им бъде 
отменено или изменено от горестоящия административен орган или 
от съда.
Според медиците промяната ще доведе до закриване на много 
експертни комисии заради нежеланието на лекарите да работят под 
натиск. Освен това се очаква лекарите да започнат да занижават броя 
на издадените решения и проценти на намалена трудоспособност 
заради страх от ревизионни актове. Самите решения ще се бавят 
повече заради загуба на работно време за водене на "нелепи и 
безсмислени дела по различни съдебни инстанции".
Подобни санкции за лекарите от експертизата имаше и преди, но 
през лятото на 2010 г. бяха отменени и при обявено за невалидно 
решение на ТЕЛК изплатените обезщетения се възстановяваха от 
самите пациенти. С промените в КСО от края на миналата година 
обаче отново се появява текст, предвиждащ санкции

ЕЛЕКТРОНЕН  РЕГИСТЪР НА РАЖДАНИЯТА

Електронният регистър на ражданията за 2012  работи и  всички 
лечебни заведения в страната, които имат родилни сектори и 
отделения са получили необходимия софтуер, електронни 
сертификати за работа в системата и електронни подписи. В 
регистъра трябва да се вписват всички данни за новороденото, 

РОМСКО ЗДРАВЕ

ДЕН НА РОДИЛНАТА ПОМОЩ
дома на бабата да й "полеят". 
Обредното поливане на бабата-
акушерка се извършва под плодно 
дърво в градината, върху дръвника 
или отпред на стълбите. Всяка жена 
подава на бабата сапуна, полива й вода 
да се измие и я дарява с пешкира, 
който е донесла. След това бабата 
избърсва мокрите си ръце в полите на 
невестите – да са плодовити и лесно да 

раждат. Традицията в Пещера повелява  при поливането бабата да  
хвърля със шепите си вода нагоре и да подскача три пъти, като изрича: 
"Да рипкат децата и да станат бели и червени! Колкото капки, толкоз 
берекет и здраве!" След като всички гости поднесат своите дарове, бабата 
кани всички на трапеза, на която ги гощава с баница и сладкиши. Много 
смях, веселие и песни съпровождат този традиционно женски празник. В 
гр. Етрополе Центъра за развитие на общността организира 
отбелязването на Бабинден в ромския квартал на града. Честването 
запозна с церемониално пристигане на най-възрастната баба в квартала, 
която е на  80 години. Тя пристигна с придружители, подпирайки се на 
своя бастун, облечена в традиционна национална носия, с цедило на 
гърба и кукла в цедилото. Възрастната жена разказа как по нейно време 
са празнували този ден и отправи призив към младите, да съхранят 
традициите и духа на този ден и за следващите поколения. Празникът 
приключи с песни и всенародни хора. На този ден, модераторите от 
Центровете за развитие на общността  успяха да съберат отново на едно 
място за общ празник жителите на населените места.

УЧИЛИЩЕ

Продължение от стр.7

Продължава на стр.9
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майката, медицинския екип и начинът, по който е 
преминало раждането. Данните се въвеждат най-късно 24 

часа след раждането от специално оторизирано медицинско лице. 

76 БЪЛГАРИ СА СЕ ЛЕКУВАЛИ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 2011 Г

76 разрешения за планово лечение на българи в чужбина е издала 
Здравната каса през 2011 година. През 2010 г. в НЗОК са подадени 89 
молби за планово лечение в чужбина. От тях 65 са били от 
компетентността на институцията. По 33 от молбите е издадено 
разрешение за планово лечение в чужбина. През 2009 г. издадените 
разрешения са били 17, през 2008 г. - 11, а през 2007 г - 4, уточняват 
още от НЗОК. При разглеждането на всяка молба касата изисква 
становище от националните консултанти по отделните заболявания, 
както и от председателите на съответните научни дружества. Друга 
постоянно действаща комисия в НЗОК се занимава със случаите, 
при които лица, които се осигуряват за здраве в България, са се 
лекували по спешност при временен престой в държава от 
Евросъюза и са заплатили лично за ползваната медицинска услуга. 
Тази комисия разглежда и случаите на граждани, които се 
осигуряват здравно в други държави от ЕС или Швейцария, но са 
заплатили лично за ползвана спешна помощ при временен престой в 
България. Хората, които се осигуряват здравно, плащат от джоба си 
при лечение в страна от ЕС, ако не носят валидна здравна карта, не са 
я представили в съответното лечебно заведение или са се лекували в 
лечебно заведение, които не работи с публичните здравни фондове. 

ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО ЩЕ ПЛАЩА ПОВЕЧЕ ЗА 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПРЕЗ  2012 

От 2012  година здравното министерство ще плаща повече за 
извършването на трансплантации. Целта е да се допринесе за 
нарастването на броя на тези операции у нас. Най-голямо е 
увеличението на средствата за трансплантация на черен дроб, вдигат 
се и парите за трансплантация на сърце. Увеличават се средствата за 
присаждане на бъбрек и тънко черво, значително е увеличението и 
на средствата за извършване на трансплантации на стволови клетки. 
Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за 
интеграция на ромите в частта здравеопазване до 2015 г. Частта 
“Здравеопазване” от Плана за действие към Националната ромска 
стратегия преповтаря напълно (чрез добре познатата операция copy-
paste) приетият през юли План за действие към Здравната стратегия 
за лица в неравностойно положение. Предложенията на 
неправителствените организации и на междуведомствената работна 
група се оказаха само интелектуално упражнение – нито едно от тях 
не беше включено. По около милион лева от бюджета си ще харчи 
здравното министерство следващите 5 г. за ромите. Около 10 хил. лв. 
са отделени за беседи как да се предпазват от ранна бременност и 
още толкова с младите майки защо е полезно да ваксинират децата 
си. 200 000 лв. са заделени за 6000 акушеро-гинекологични прегледи 
с мобилни кабинети. 60 хил. лв. ще струва наемането на екипи, които 
да посетят ромите и да им направят задължителни имунизации. 250 
000 лв. ще бъдат отделени годишно за програмата за студенти-роми 
по медицина.

НАМАЛЯВА БРОЯТ НА ЛЕКАРИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Според най-мрачните прогнози на експерти от Българския лекарски 
съюз след 5 години няма да има кой да лекува хората, особено в 
райони, за които и сега се знае, че опустяват и са едни най-бедните в 
Европа, като Видин, Смолян, Силистра, Кърджали.
От  една година за цялата област Кърджали, която по последни 
данни на НСИ е с население 152 808 души, се грижи само един 
ревматолог. Той преглежда два пъти седмично и пред кабинета му се 
извиват километрични опашки. Пациенти коментират, че дори и при 
добро желание въпросната специалистка няма как да обърне 
внимание на всички, нуждаещи се от нейната помощ. Докторката е 
от Стара Загора и два пъти седмично пътува средно по 200 км в двете 
посоки, за да прегледа пациентите в Кърджали. Ревматолози липсват 

и в други области на страната, но  няма официална  
справка какъв е точният им брой и в кои области не 

достигат такива специалисти. Официално регистрираните лекари в 
България са 32 100, някои от тях имат по няколко специалности. 
Проблемът е, че те не са равномерно разпределени в различните 
области. Разбираемо, най-много са докторите в София, Пловдив, 
Варна, Бургас и Стара Загора, недостигат в Кърджали, Смолян, 
Силистра, Видин и Разград. В последните четири области според 
регистъра на БЛС има средно по 320 лекари на около 140 хиляди 
души, в София-град те са 8 781, а в Пловдив 3 480. Според данни на 
БЛС  най-дефицитни се оказват лекарите със специалности като 
лицево-челюстна хирургия, които в България са само 23-ма. Така на 
всеки от тях се падат потенциално около 320 хиляди  българи. На 
изчезване са и лекарите, специализирали спешна медицина. В 
България те са само 42. Проблем има и в лъчетерапията - само 44 
медици са придобили тази специалност. Цяла България разчита на 
54 патолози. Те извършват  биопсиите на пациентите и 
диагностицират повечето заболявания, включително изследват и 
обикновени хернии. Отделно извършват дейности по доказването на 
причините за смъртта. Липсват и специалисти по диетика. Те са само 
28 за цялата страна, показва справката. В топ 10 на най-
предпочитаните специалности са: Вътрешни болести - 4 667 лекари, 
Детски болести – 2 202,  Анестезиология – 1604, Хирургия – 1485, 
АГ- 1462, Неврология – 1079, Офталмология – 709, Биохимия – 603, 
Психиатрия – 584, УНГ  - 582. Държавните бройки за специализанти 
са малко. За 2012 година те са само 184, на фона на 592 за платена 
специализация, сочи справка от сайта на здравното министерство. За 
сравнение само в Медицинския университет в София през 2011 
година завършиха 225 магистри по медицина. Едва 4 са бройките, 
отпуснати за „Ендокринология”, която е сред изчезващите 
специалисти

ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА УЛЕСНЯВА ПАЦИЕНТИ И  
ЗЪБОЛЕКАРИ 

Нова електронна услуга „Анулирани здравноосигурителни 
книжки“ работи на интернет страницата на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК). Тя допринася за значително 
улесняване работата на лекарите по дентална медицина - позволява 
им в момента, в който даден пациент потърси лечение със 
здравноосигурителната си книжка, да проверят дали книжката e 
валидна или съответно от коя дата е невалидна. По този начин се 
предотвратява възможността за повторно отчитане на една и съща 
дейност на един пациент и надвишаване на полагащия се брой 
дентални дейности в рамките на календарната година. Услугата  се 
въвежда в изпълнение на ангажимента на Националната 
здравноосигурителна каса, произтичащ от Националния рамков 
договор 2012 за денталните дейности. Според него институцията 
трябва да публикува на интернет страницата си списък на обявените 
за невалидни здравноосигурителни книжки. 

ДО 31 ЯНУАРИ 2012 САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ 
МОЖЕХА  ДА ПРОМЕНЯТ ВИДА 

НА ОСИГУРЯВАНЕТО СИ

Те задължително се осигуряват във фонд "Пенсии" на Държавното 
обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и 
във фонд "Общо заболяване и майчинство". Самоосигуряващите се 
могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок 
процент или да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за 
инвалидност поради общо заболяване.. Видът на осигуряването 
може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена 
декларация по образец. Срокът за подаване на документа е до 31 
януари. Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез 
упълномощено лице или по пощата с обратна разписка. На интернет 
страницата на НАП www.nap.bg е качена информация, придружена с 
конкретни примери при определяне на окончателния размер на 
о с и г у р и т е л н и я  д о х о д  з а  
самоосигуряващите се лица. 

Продължение от стр.8



стр. 10 от 10

КАК БУРГУДЖИИТЕ ОТБЕЛЯЗВАТ 
ВАСИЛИЦА.

Както знаем в България има различни групи роми, 
следователно различните празници се празнуват по 

различен начин. Примерно при ромите, които се самоопределят като 
„бургуджии” един от най- почитаните празници е Василица – 

р о м с к ат а  Н о в а  г од и н а .  В  
зависимост от това какво се е 
случило в съответната къща през 
изминалата година се определя и 
как точно ще протече посрещането 
на новата. Когато в семейството 
има млада снаха приготовленията 
за Василица са двойни, защото тя 
празнува Василица за първа година 
в семейството (там където е 
омъжена). Следователно освен 

тези приготовления, които са характерни за Василица, се подготвят и 
допълнителни, които ще се изпратят на сватовете. Обичаят е, че през 
тази година на младоженците се купуват възможно най-много 
подаръци от цялата рода, както от страната на младоженеца, така и от  
страната на снахата.  Сватовете си разменят петли, баници, торти, 
шише с ракия, като разнообразието на храната зависи от финансовите 
възможности на семействата, но разменянето на дарове и храна чрез 
младоженците, които сурвакат е задължително. При някои от по-
заможните семейства младоженците по време на сурвакането се 
придружават от оркестър, с който се посещава както къщата на тъста 
(бащата на булката), така и кумовете и всички останали роднини. В 
някои населени места се организира музика на следващия ден (14 
януари), където всички се събират да се почерпят за здраве. Какво ще 
си разменят сватовете е предварително уговорено. Примерно от 
страна на момчето, свекървата е приготвила петел, баница, погача, 
шише ракия, торта и др. От 
страната на момичето изпращат 
същото. Вечерта на 13 срещу 14 
януари младоженците  натоварват 
шейната (колата)  с  нещата 
приготвени от свекървата и тръгват 
към къщата на младоженката. 
Младоженците тръгват  със  
сурвакниците почти веднага след 
като е настъпило полунощ, за да 
може да са първите, които ще влязат в къщата на сватовете. Жените, 
които приготвят храната за размяната (майката на момчето и майката 
на момичето) се надпреварват коя ще направи най-хубавата погача,  
най-хубавата торта, коя ще изпрати по- големия петел, защото на 
другия ден се канят роднините, за да се нагостят за здраве и 
коментират приготовленията от другата страна. Задължително е 
младоженците на  първата година да уважат и сурвакат всички 

роднини от страна на момичето и 
момчето: всички са се приготвили 
за тях и ги чакат. Ако пропуснат 
някого се смята за обида: това се 
коментира на следващия ден - защо 
не са отишли, а са били очаквани. 
Всички предпочитат те да са им 
първите сурвакари влезли в 
къщата. Когато през изминалата 
година в къщата има починал в тази 
къща не се коли петелът, който е 

определен за Василица, а се коли в друга къща. През нощта, когато 
трябва да се посрещат сурвакари вратите се  заключват и не се допуска 
да се сурвака. Този дом е в траур. 

ШАРЕНА ЧЕРГА

ОПАЗВАНЕТО НА ЗДРАВЕТО НЕ ЗАПОЧВА ОТ 
УТРЕ! НАШЕТО ЗДРАВЕ – НАША ЛИЧНА 

ОТГОВОРНОСТ!

14 януари- ден за здравословно 
хранене и готвене при децата бе 
отбелязан в град Нови пазар. 
Инициативата премина  под мотото: „ 
Опазването на здравето не започва от 
утре!” и бе осъществена от Център за 
развитие на общността – Нови пазар, 
създаден от Център Амалипе, Велико 
Търново в партньорство със Семейно 
Консултативен Център, гр. Нови 

пазар. Грижата за здравето е отговорност на всеки един индивид, на 
всяко едно семейство и на обществото като цяло.Много важна е 
здравната култура на всеки един от нас. От особенно  значение за 
здравето на една нация е промоцията на здравето. Денят на 
здравословното хранене бе проведен по много интерес начин. 
Участниците бяха деца на възраст от 6 до 12 годишна възраст. 
Основната мисия на проведеното събитие бе децата да бъдат запознати 
и провокирани да търсят и да се хранят със здравословни храни. 
Пазарът ни за жалост е наводнен с хиляди вредни за здравето 
хранителни продукти. Друг проблем,  е рекламата на високоенергийни 
и не особено полезни храни. Децата търсят именно такива „лакомства” 
и ако не ги намерят в школската лавка, си ги купуват сами в близките 
магазинчета около училищата. Затова е много важно малчуганите да 
бъдат добре информирани. Срещата премина под формата на 
интерактивно образователно обучение, при което децата не бяха просто 
пасивни слушатели,а активни партньори и творци на собственото си 
знание по здравословно и балансирано хранене, както и как и какво 
трябва да знае всяко дете за своята лична хигиена.

ПОХОД ДО МЕСТНОСТТА „МИШЕВА ЧЕШМА”
В зимния, прекрасен съботен ден модератора към  Център за развитие 
на общността в гр. Пещера – Ангелина Демирова и учителката от ОУ 
„Любен Каравелов”, гр. Пещера – Дафинка Самърджиева,организираха  
представителите  на  Учениче ския актив за  поход към 
местността”Мишева чешма”. По този малко позабравен и вече  не 
толкова модерен начин за спорт, отдих и осмисляне на свободното 
време,  децата получиха възможност да се насладят на свеж въздух, да 
спортуват и да общуват и  да научат 

още нещо извън учебниците за своя град, за неговата история и 
забележителности. Спортът на открито носи несравнимо  удоволствие, 
не изисква средства, а само желание и време. Той си е една добра  
алтернатива за спорт дори и през зимните месеци. А ако се замислим 
колко често се оправдаваме с липсата на средства , за оборудване на зала 
за фитнес , където децата да спортуват. Ето тези разбирания разчупиха 
децата от Пещера. Спортуването навън има своите основни предимства: 
безплатно е, дава  възможност за излизане от къщи, за разтоварване , за 
общуване и за дишане на чист въздух. А и става въпрос за достъпното 
ежедневно раздвижване, реализуемо и в градски условия. Спонтанно 
възникна идеята да си направим конкурс за най-добър рецитатор. 
Децата декламираха любими стихове, пяха песни и превърнахме 
мразовития зимен ден в 
истинска снежна забава.


