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Успешна 
нова учебна 
година!

Successful new school year!

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И 
РОДИТЕЛИ,
 

Днешният ден е светъл 
празник, защото отново 
пристъпваме с трепет 

прага на родното училище! На 
този ден всички заедно поемаме по 
пътя на знанието и обединяваме 
воля и усилия, за да направим 
българското образование по-
добро.
 
МИЛИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
Днес за първи път ще чуете 
училищния звънец и пред Вас ще се 
открие един нов свят на знанието 
и общуването. Не се страхувайте 
да питате и търсите отговори на 
въпросите, които Ви вълнуват. 
Вашите учители и родители ще 
бъдат неотлъчно до Вас, давайки 
Ви нужната подкрепа и обич.
 
СКЪПИ УЧЕНИЦИ, 
Годините в училище са нашият 
старт в живота. Използвайте ги, 
за да научите най-важното – как 
да бъдете добри и толерантни 
хора, как да постигате мечтите 
си, как да работите в екип и да 
помагате Вашите връстници.   
Годините в училище създават 
и най-искрените и дълги прия-
телства. Изпълнете ги с щастли-
ви мигове и любов към познанието.
 
ДРАГИ РОДИТЕЛИ,
Доброто образование дава възмо-
жност за по-успешна реализация 
и старт в живота.
Подкрепете своите деца, повя-
рвайте в техния успех и бъдете 
неотменна част от   училищния 
живот!

DEAR STUDENTS,
TEACHERS AND PARENTS

Today is a bright holiday 
because we are once again on 
the threshold of our school! 

On this day we are along the path 
of knowledge and unite our will 
and effort to make the Bulgarian 
education better.
 
DEAR FIRST GRADERS,
Today for the first time you will 
hear the school bell and you will 
find a new world of knowledge and 
communication in front of you. 
Do not be afraid to ask and seek 
answers to all the questions you’re 
interested in. Your teachers and 
parents will be constantly next to 
you, giving you the necessary 
support and love.
 
DEAR STUDENTS,
Years in school are our 
start in life. Use them to 
learn the most important 
lessons - how to be good 
and tolerant people, how to achieve 
your dreams, how to work in a team 
and helping your peers. Years in school 

УВАЖЕМИ КОЛЕГИ - УЧИТЕЛИ,
Обръщаме се към Вас с почит към нестихващия Ви дух на мисионери и 
просветители, към непосилния труд и енергия, които полагате, за да 
формирате уникална вселена в душата на всеки един ученик.
Център „Амалипе” ще продължи да бъде Ваш приятел и ще подпомага 
усилията Ви за запазване и развитие на училищата, за повишаване на 
качеството на образование в тях, за превръщането им в своеобразен 
център на общността!

Ние ще бъдем до Вас, за да се справим заедно с предизвикателствата 
на новия закон за предучилищно и училищно образование, защото 
качественото образование за всички деца е инвестиция в по-доброто 
бъдеще на България!

Защото всички живеем на един адрес „За успеха на Всяко Дете“!
 
На добър час!
Екипът на Център „Амалипе”                                  15 септември 2016 г.

create the most sincere and long 
friendships. Follow them with happy 
moments and love for knowledge.
 
DEAR PARENTS
Good education gives you the 
opportunity to have a   successful 
career and start in life. Support your 
children, believe in their success and 
be an integral part of school life!

 
DEAR COLLEAGUES - TEACHERS,
We turn to you with an honour to your undying spirit of being missionaries 
and educators, to honour the energy you put to form a unique universe in the 
soul of each student.
Center “Amalipe” will continue to be your friend and will support your efforts 
to preserve and develop schools, to improve the quality of education in them, 
turning them into a community center!
We will be next to you to deal with the challenges of the new Act on pre-
school and school education, because quality education for all children is an 
investment in the better future of Bulgaria!
 

Because we all live on one address “The success of every child”!

Good luck!
 
The team of Center “Amalipe”                                                  September 15, 2016
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НА ДОБЪР ЧАС, ТВОЯТ ЧАС!

СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА 
НА ПРЕДЛАГАНИ И ТЪРСЕНИ 
ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 
ПО ТВОЯТ ЧАС: КАК ЩЕ СТАВА 
ФИНАНСИРАНЕТО?

GOOD LUCK TO “YOUR LESSON”!

REGISTRATION OF 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 
WITHIN YOUR LESSON HAS 
STARTED: HOW IT WILL BE 
FINANCED?

Дългоочакваният проект „Твоят час” стартира. 
Мнозина го наричат „Новият УСПЕХ”, но 
между двата проекта има и някои важни 

различия:
• „Твоят час” е възможност   за всички училища – 

независимо дали са средищни или  не;
•  Училищата са групирани в 7 групи на базата 

на 15 индикатора, свързани с ниво на отпадане, 
отсъствия, други рискове, успех и т.н. Всъщност 
за първи път Министерство на образованието 
направи подобно групиране, което е заявка за по-
целенасочени и успешни политики.

Колкото по-висока е категорията, толкова по-нисък е 
рискът от отпадане. Т.е. „най-рискови” са училищата 
в група 1 и рисковите фактори намаляват до група 
7. В рамките на „Твоят час” училищата в по-ниските 
категории ще получат по-високо финансиране, но 
за сметка на това то ще бъде повече за дейности за 
преодоляване на образователни затруднения и по-
малко за дейности по интереси.
Списък на всички училища, групирани в 7 групи, 
вижте тук
• Предлаганите дейности ще бъдат два основни 

типа: дейности за преодоляване на образователни 
затруднения и дейности по интереси

• Освен тях, учениците ще могат да се включват в 
междуучилищни дейности, т.е. дейности, в които 
участват ученици от няколко училища. Това е шанс 
за всички деца да опознаят различието: децата от 
село да общуват със своите връстници от града, да 
се срещнат деца от различни етноси, ако училищата 
са моноетнични и т.н.

Работата с и участието на родители е един от 
важните приоритети: в същото време проектът 
няма да финансира отделни дейности с родители, 
като родителски лектории и т.н. Но ще се стимулира 
участието на родители в дейностите с учениците;
• извънкласните дейности могат да бъдат 

предагани от училища, от юридически лица и 
от физически лица. Проектът има амбицията да 
даде шанс за истински „базар” на извънкласните 
дейности:   максимално широк кръг от участници 
да предлагат разнообразни дейности, за да могат 
учениците да изберат най-доброто за тях;

• иновативен е начинът, по който ще се избират 

Желаещите да предоставят извънкласни 
дейности вече могат да се регистрират – себе 
си и предлаганите извънкласни дейности 

и продукти - на уеб-портала на проект „Твоят час”. 
Това могат да са както училища,така и юридически 
лица    (НПО, читалища, спортни клубове и др.), а 
също и физически лица. Регистрацията е проста и 
отнема няколко минути: посочва се мястото, където 
се предоставя  (населено място, община, област), 
продължителността на заниманието, минимален 
и максимален брой, както и кратко описание на 
предложената дейност. Важно е да се посочи типа 
дейност (занимания по интереси или за преодоляване 
на обучителни затруднения), тематичната област и 
подобласт – според категориите, посочени на уеб-
портала.
Паралелно с това ще се регистрира и търсенето. За 

Those wishing to provide extracurricular activities 
can now register theirselves and the offered 
extracurricular activities and products - to the 

web portal of the project “Your lesson.” Providers of 
extracurricular activities could be schools and entities 
(NGOs, community centers, sports clubs, etc.), as well 
as individuals. Registration is simple and takes a few 
minutes: the place of providing activities should be 
indicated (village, municipality, district), the duration of 
the activity, minimum and maximum number of students 
in the group, and a brief description of the proposed 
activity. It is important to indicate the type of activity (or 
activities of interest to overcome learning difficulties), 
thematic area and subarea - classified as indicated on the 
web portal.
 
At the same time the demand for extracurricular activities 

The long-awaited project “Your Lesson” has 
started. Many call it the “New Success”, but 
between the two projects, there are some 

important differences:
• “Your Lesson” is an opportunity for all schools - 

whether focal or not;
•  Schools are grouped into 7 groups based on 15 

indicators related to the dropout rate, absences, other 
risks, success, etc. In fact, for the first time the Ministry 
of Education made a similar grouping, which is request 
for more targeted and successful policies.

The higher the category, the lower the risk of dropping 
out. I.e. schools which are at greatest risk are in group 1 
and risk factors are lower in each consecutive group till 
the 7th group. Within “Your Lesson” schools in the lower 
categories will receive greater funding, but it will be used to 
finance more activities on overcoming learning difficulties 
and less on activities of interest.
 

List of all schools, grouped into 7 groups, see here
 
•  The activities proposed will be two main types: 

actions to overcome learning difficulties and activities 
of interest

• Besides these, students will be able to engage in inter-
school activities, ie activities involving students from 
several schools. This is a chance for all children to 
meet the differences: the children from the village to 
communicate with their peers from the town, to meet 
children from different ethnic groups if schools are 
monoetnic etc.

Working with the participation of parents is one of the 
important priorities: in the same time the project will not 
finance separate activities with parents, such as parental 
lectures, etc. It will encourage participation of parents in 
activities with students;
 
• extracurricular activities may be suggested by schools, 

legal entities and individuals. The project aims to give 
a chance for real “bazaar” of extracurricular activities: 
maximum range of actors to offer a variety of activities 
to enable students to choose the best for them;

•  the way to select the activities is innovative. On 

дейностите. На 7 септември МОН трябва да отвори 
уеб-базиран портал. На него всички предлагащи 
извънкласни дейности и продукти ще се 
регистрират: по области, общини и населеи места. 
Директорите ще регистрират какво предлагат 
техните училища. Ще се регистрират и НПО, други 
юридически лица, а също и физическите лица. 
Срокът ще бъде до 7 октомври.

След това изборът ще се направи от Обществените 
съвети „Твоят час”, в които ще участват 7 родители, 
3 учители, представител на общината. Повече за 
механизма за избор вижте на http://tvoiatchas.mon.bg/
Monitoring.aspx

Работен вариант на уеб-порталът вижте на
http://tvoiatchas.mon.bg/

„Твоят час” стартира с едногодишно закъснение. 
Очакван от всички: с надежди и любопитство. Нека 
си пожелаем да надмне популярността и успеха на 
УСПЕХ. На добър час, „Твоят час”!  

September 7 the Ministry of education should open a 
web-based portal. All offering extracurricular activities 
and products will register by districts, municipalities 
and locations. Directors will register what their schools 
offer. NGOs, other entities, and individuals will also be 
able to register. The deadline to register will be up to 
October 7.

Then the choice will be made by the Public Councils 
“Your lesson”, which will involve seven parents, three 
teachers, a representative of the municipality. More about 
the mechanism of choice see at http://tvoiatchas.mon.
bg/Monitoring.aspx
 
Working version of the web portal see at 
http://tvoiatchas.mon.bg/

“Your lesson” starts with a one-year delay. Expected 
by all: with hopes and curiosity. Let’s wish to be more 
popular and successful of the previous SUCCESS 
project. Good luck, “Your Lesson”!

http://amalipe.com/files/publications/Zapoved_uchilishta_RD09-1072.xlsx
http://amalipe.com/files/publications/Zapoved_uchilishta_RD09-1072.xlsx
http://amalipe.com/files/publications/Zapoved_uchilishta_RD09-1072.xlsx
http://tvoiatchas.mon.bg/Monitoring.aspx 
http://tvoiatchas.mon.bg/Monitoring.aspx 
http://tvoiatchas.mon.bg/Monitoring.aspx 
http://tvoiatchas.mon.bg/
http://tvoiatchas.mon.bg/Monitoring.aspx 
http://tvoiatchas.mon.bg/Monitoring.aspx 
http://tvoiatchas.mon.bg/ 
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целта училищата ще проведат анкети с учениците и ще 
обобщят търсените дейности по тематични области 
и подобласти. Всеки ученик ще посочи по няколко 
желания.

 Срокът за регистриране на търсени и 
предлагани дейности е до 7 октомври, а мястото:
http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx

 Срещата между търсене и предлагане за всяко 
училище ще определи какви конкретни извънкласни 
дейности ще се случат. Всяко училище ще получи 
финансиране в зависимост от броя на учениците, 
които се очаква да бъдат включени и в зависимост 
от категорията училище  (за нуждите на „Твоят 
час” училищата бяха разделени в 8 групи). С това 
финансиране ще трябва да бъде удовлетворено 
минимум първото желание на всеки ученик за участие 
в дейност по интереси. Групите имат максимален брой 
– 25 ученика, но не и минимален брой, т.е. теоретично 
е възможна извънкласна дейност и с един ученик. Ако 
пълняемостта на групите и по-голяма, учениците ще 
могат да участват и в повече дейности по интереси.
...
 Чрез предоставеното финансиране ще бъдат 
обезпечени и дейностите за преодоляване на 
обучителни затруднения, които ще са в   зависимост 
от групата: най-много такива занимания ще има в 1 и 
2-ра група, които ще получат най-високо финансиране 
именно заради това. Учениците ще могат да участват и 
в двата типа занимания: по интереси и за преодоляване 
на обучителни затруднения.

До края на 2016 г. трябва да бъдат създадени 
Обществените съвети към всяко училище и 
детска градина. Това предвижда  Правилник 

за създаването, устройството и дейността на 
обществените съвети, утвърден от министър Кунева. 
Той е разработен в съответствие с чл. 270 от Закона 
за предучилищното и училищното образование.   
Правилникът е наличен на  http://www.mon.
bg/?h=downloadFile&fileId=10232 
Документът детайлизира най-важните особености 
при създаването и фукционирането на ОС:
• Броят на членовете на Обществения съвет в 

Проект „Твоят част” си поставя амбициозни 
цели, които да постигне не само на национално 
ниво, но и във всяко училище. Вече са ясни 

и основните параметри на финансиране – поне 
през първата година. Как по-конкретно ще бъде 
финансирано изпълнението на училищните програми 
„Твоят час” и доколко то ще позволи постигането на 
заложените цели?
 I.  Финансирането на училищните програми 
„Твоят час” ще следва три основни принципа:

 1. Ежегодният бюджет за извънкласни   
дейности ще бъде формиран на базата  на 

всички ученици в дневна форма на обучение  в 
съответното училище, макар че не се очаква всички 

Project \”Your Lesson\” sets ambitious targets to achieve 
not only nationally, but also locally in every single school. 
The basic parameters of funding at least for the first year 
became clear already. How specifically implementation of 
school curriculum \”Your Lesson\” will be financed and 
how it will enable the achievement of the goals?
 

I. Financing of school curricula \”Your Lesson\” will 
follow three basic principles:

 1. The annual  budget for extracurricular activities 
will be formed based on all students  in daily form 

of education in the school, although not all students are 
expected to be involved in the activities.

Public councils to each school and kinderfarten 
should be made till the end of 2016. It  is provided by 
the regulations for the establishment, structure and 

activities of public councils, approved by Minister Kuneva. 
The Regulation was developed in accordance with Art. 270 
of the Act on pre-school and school education. It is available 
on http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10232
 
The document details the most important features in 
establishing and running PC:
 
• The number of members of the Public Council at schools 

will also be registered. For this purpose, schools will 
conduct interviews with students and will summarize the 
demanded activities on thematic areas and sub-areas. Each 
student will indicate several types of activites.
 
 The deadline for registration of demand and 
provided activities is 7 October and the site is: 
http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx
 
 The   demanded and provided activities for each 
school will determine what specific extracurricular 
activities will be held in it. Each school will receive funding 
based on the number of students who are expected to be 
included and the school category (for the needs of “Your 
lesson” schools were divided into 8 groups). This funding 
will have to satisfy at least the first desire of every student 
to participate in activities of interest. The groups have a 
maximum number of participants - 25 students, but not 
a minimum one, ie theoretically it is possible to have 
extracurricular activities with  just a single student. If the 
number of pupils in the groups is bigger, students will be 
able to participate in more activities of interest.
 
...
 Activities to overcome learning difficulties will also 
be financed, which will depend on the group: the most 
activities of this type will be in the first and second school 
groups,  which will receive the highest funding because of 
this. Students will be able to participate in both types of 
activities: of interest and to overcome learning difficulties.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ ЩЕ СЕ 
ФОРМИРАТ ДО КРАЯ НА 2016 Г.

‘ТВОЯТ ЧАС’: КАК ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРА ФИНАНСИРАНЕТО И 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТАPUBLIC COUNCILS WILL BE 

FORMED BY THE END OF 2016

“YOUR LESSON”: FUNDING AND 
PROJECT ACTIVITIES

училища и детски градини с до 500 ученика ще бъде 
5 или 7, а с над 500 ученика – 7 или 9. Единият от 
тези членове ще е представител на финансиращия 
орган  (т.е. общината в масовия случай на детски 
градини и училища или министерство при някои 
гимназии), единият може да е представител на 
бизнеса и работодателите(възможност, отворена 
най-вече за професионалните гимназии), а 
останалите трябва да са представители на 
родителската общност, избрани от самите 
родители.

• Родителските представители могат да са родители 
на деца и ученици от съответното училище / 
детска градина или изявени общественици, бивши 
възпитаници и др., като втората група не могат да 
са повече от 1/3 от родителските представители, 
т.е. става дума за 1 или 2 общественика.

•  Не могат да са членове на съвета лица, които са 
на трудов или друг договор с училището, които 
са членове на Училищното настоятелство, които 
са изпълнители или са на трудов договор към 
изпълнител.   или които са осъждани.

•  Самото участие в Обществения съвет няма да се 
заплаща.

•  Мандатът на ОС е три години.
...
Допълнителна информация ще намерите на
www.amalipe.com

and kindergartens with less than 500 students will be 5 
or 7, and more than 500 students - 7 or 9. One of these 
members will be representative of the funding authority 
(ie the municipality in most cases of kindergartens and 
schools or the ministry in some schools), one may be 
representative of business and employers (a possibility 
open especially for vocational schools), and the rest 
will come from the parent community, chosen by the 
parents themselves.

• Parent representatives may be parents of children and 
students from the school / kindergarten or prominent 
public figures, former students of teh same educational 
institution and others. The second group cannot be 
more than 1/3 of parent representatives, ie about 1 or 2 
public figures.

• Person, who is employed or has a contract with the 
school, or is a member of the School Board, or is 
convicted cannot be a member of the Public Council.

• The participation in the Public Council will not be paid.

• The mandate of the Public Council is three years. 
...
For more information visit www.amalipe.com

http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10232 
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10232 
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10232
http://tvoiatchas.mon.bg/Default.aspx
http://www.amalipe.com
http://www.amalipe.com
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ученици да бъдат включени в 
дейностите.

Всяко училище ще получи 
финансиране за дейностите, 
включени в училищните 
програми „Твоят час” според 
следната таблица:

...
  (Следва да уточним, че 
„условно-постоянните разхо-
ди” също се разпределят 
за извънкласни дейности. 
Те не са за ремонти или 
техника – такива разходи 
са недопустими по тази 
операция. Не са и за  хонорари 
на директор / счетоводител: 
техните хонорари ще бъдат 
определени извън посочената 
таблица и ще бъдат 
изплащани допълнително 
извън този бюджет)
...
 В същото време 
се очаква с тези средства 
училищата да включат в 
извънкласни дейности като 
минимум следните проценти 
ученици:

  (To clarify that \”conditionally 
fixed expenses\” are also 
allocated for extracurricular 
activities. They are not for 
repairs or equipment - such 
costs are not eligible under this 
operation. They will not cover 
fees for Director / Accountant: 
their fees will be determined 
beyond that table and will be 
paid extra out of this budget)
 

...
 At the same time it 
is expected these funds to 
be sufficient for schools to 
include at least the following 
percentages of students in 
extracurricular activities:

 Всъщност при най-„рестриктивния” вариант, в извънкласни дейности могат да бъдат включени дори само 
37 % от учениците (ако участващите в дейностите по интереси и в дейностите за преодоляване на обучителни 
затруднения са едни и същи – едни и същи деца, ако са с обучителни затруднения, те могат да бъдат включени и 
в двата вида дейности) и целевите стойности за достигнати ученици, които МОН изисква, ще бъдат постигнати. 
Вероятно в повечето случаи на училищно ниво в дейности, финансирани по „Твоят час” ще участват 50 – 60 % 
от учениците. Това означава, че на практика  финансирането на участващ ученик ще е значително по-високо от 
записаното в първата таблицата.  

 In fact, in most \”restrictive\” option in extracurricular activities may be included even only 37% of students (if 
participating in the activities of interests and activities to overcome learning difficulties are the same they may be involved 
in both activities) and target values for reached students who the Ministry of education requires will be achieved. Probably 
in most cases at school level in activities financed under \”Your Lesson\” will be included about 50-60% of the students. 
This means that in practice the funding of participating pupil will be significantly higher than given in the first table.
 

  Each school will receive 
funding for the activities 
included in school curricula 
\”Your Lesson\” according to the 
following table:

...
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 Един пример: 
ако вашето училище 
се със сто и петдесет 
ученика и вие решите 
да включите в извън-
класни дейности 
половината от тях, 
параметрите на Твоят 
час при вас ще бъдат 
следните, в зависимост 
от групата, към ко-ято 
принадлежи учили-
щето ви:

...

2. Дейностите за преодоляване на обучителни затруднения са акцент в проекта и затова колкото повече такива 
дейности се изискват, толкова по-голям е бюджетът на училището: затова училищата от група 1 получават 

два пъти по-високо финансиране от тези в група 7. Всъщност тази разлика е обоснована: в първата група 
минимум 60 % от получените средства трябва да бъдат използвани за дейности за преодоляване на обучителни 
затруднения, а в седма група този процент   е едва 8. В същото време максималният брой ученици в групите 
по различните дейности е различен: 10 при дейностите за преодоляване на обучителни затруднения и 25 при 
дейностите по интереси. Т.е. училищата от група 1 обективно ще трябва да формират много повече групи. А 
това означава повече учителски часове,  респективно – по-голям бюджет: заплаща се всеки час, независимо пред 
колко ученици е.
Ако се върнем на примера с училището от 150 ученика, то следва да отдели следния бюджет за дейностите за 
преодоляване на обучителни затруднения:

2. Activities to overcome learning disabilities are a focus in the project and therefore the more such activities are 
required, the greater the budget of the school is: thus schools, classified in Group 1 received two times higher funding 

than those in Group 7. In fact that difference is justified: in the first group at least 60% of the funds received must be used 
for activities to overcome learning difficulties, and in the seventh group this percentage is only 8. At the same time the 
maximum number of students in groups for various activities is different: 10 in activities to overcome learning difficulties 
and 25 in activities of interest. I.e. schools in Group 1 objectively will need to form more groups. And that means more 
teaching hours, respectively - a larger budget: paid each hour, regardless of the number of students.
 

Going back to the example of the school with 150 students, it should allocate the following budget for activities to 
overcome learning difficulties:

 An example: if 
a school has a hundred 
and fifty students and 
you choose to include in 
extracurricular activities 
half of them, the parameters 
of Your Lesson will be as 
follows, according to the 
group to which the school 
belongs:

...
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Голямото предизвикателство за всяко училище 
е да предложи подходящите дейности, които 
ще помогнат на идентифицираните ученици да 
преодолеят обучителните затруднения. Стандартните 
допълнителни занимания по български език и 
математика едва ли ще имат друг ефект, освен да отегчат 
учениците и да ги накарат да намразят   училището. 
А и в крайна сметка „Твоят час“ не е за няколко 
допълнителни часа ЗИП БЕЛ или ЗИП Математика, 
а за иновативни форми, които могат да доведат до 
повишаване на мотивацията и преодоляване на 
обучителните затруднения. Необходими са иновативни 
форми: напр. български език може да се изучава и 
чрез занимания по театър, фолклор на етносите и т.н. 
Училищата в рамките на програмата „Всеки ученик ще 
бъде отличник“, в които се обучават деца, чийто майчин 
език не е български, имат вече натрупан достатъчно 
опит за подобни иновативни практики. Една от тях е 
на ОУ „Г.С.Раковски“ – с. Голямо Ново и изготвения от 
тях през годината „Учебник по доброта“. Още такива 
практики могат да бъдат намерени на
www.romaeducation.com. , както и в следните статии
За един по-добър старт “СИП Фолклор на етносите - 
Ромски фолклор”; Училището кани бащата - стремеж 
към едно обещаващо партньорство; Преодоляване на 
езикови интерферентни грешки в мултикултурна 
среда; Езикът, който ни разделя и събира
Споделяме за споделения опит; Щом сърцата са заедно, 
пътищата не ни разделят ; Как да дадем на децата 
корени и крила ; “Лалето чете” ...
Важно е да се има предвид също така, че се предвижда 
поне 5 часа от дейностите за преодоляване на 
обучителни затруднения трябва да се провеждат 
съвместно с родителите, т.е родител може да влезе в 
час и да разкаже за своята професия, за традициите, 
практикувани в неговото/нейното семейство в 
миналото, да се включи във форум театър, който 
организират в часовете. За тази дейност на родителите 
също няма да се заплаща – тя е на доброволен принцип.
Възможно е в рамките на тези часове да се провеждат и 
индивидуални консултации с деца и родители.
...

3. Отпусканите средства са за хонорари на учителите, 
материали, външни услуги и т.н., като няма 

определено съотношение между тези пера.    Проект 
УСПЕХ бе ценен заради това, че училищата ползваха 
материали за извънкласните дейности, организираха 

The big challenge for any school is to offer appropriate ac-
tivities that will help identified students to overcome learn-
ing difficulties. Standard extra classes in Bulgarian language 
and mathematics will hardly have any effect other than to 
bore students and make them hate school. And finally, 
\”Your Lesson\” is not for a few extra lessons in Bulgari-
an language or Mathematics, but for innovative shapes that 
can lead to increased motivation and overcoming learning 
difficulties. We need innovative forms: eg. Bulgarian lan-
guage can be taught through theater classes, folklore and 
culture classes, etc. The schools within the program \”Ev-
ery students will be a  winner\”, where learn children whose 
mother tongue is not Bulgarian have already gained enough 
experience of such innovative practices. One of them is the 
school \”G.S.Rakovski\” -  the village of Golyamo novo and 
the prepared by them during the year \”Textbook of kind-
ness\”. More practices can be found on 
www.romaeducation.com.
 
 
 
It is important to notice that it provides at least 5 hours of 
activities to overcome learning difficulties to be conduct-
ed jointly with parents, ie parents can enter the class and 
tell about their profession, about the traditions in his / her 
family from the past, can be included in forum theatre, or-
ganized within the classes. Parents will not be paid for this 
activity, it is voluntary.
 

It is possible within these hours to be conducted individual 
consultations with children and parents.
 

...

3. Allocations are fees for teachers, materials, exter-
nal services, etc., there is no fixed ratio between 

these budget lines. Project SUCCESS was valuable because 
schools managed to use a lot of materials for extracurricular 
activities and organized numerous events etc. Your Lesson 

множество изяви и т.н. Твоят час предоставя средства 
за това. С тези средства училищата ще могат да 
закупят учебни продукти, да ушият декори и носии за 
учениците, да пътуват за участия във фестивали и др.

II. Регистриране в Платформата „Твоят час“ (http://
tvoiatchas.mon.bg/).  В Платформата всяко 

училище има профил; то трябва (освен останалите 
изисквани неща), да регистрира “Предлагани дейности 
от училището“, съответно в категория ТИП „Дейности 
по интереси“ или „Дейности за преодоляване 
на обучителни затруднения“, със съответните 
характеристики: за каква възраст се предлага, с каква 
честота, минимален и максимален брой участници 
в групите, тематична област и подобласт. За момента 
не се изисква да се посочи кой ще води групите от 
училището. Отделно се регистрират ръководителите 
на групите и данните за тях – квалификация, опит, 
дисциплина, която преподава. НБ! Обърнете внимание, 
че регистрацията не е само за педагогическите 
специалисти, т.е. ако имате непедагогически персонал, 
който искате също да ангажирате, това е формата, 
под която може да стане (така могат да се ангажират 
родители, които са част от персонала в училище, но не 
са педагогически специалисти)
НБ! Платформата е отворена за регистрация до 7 
октомври и до тогава могат да се правят промени и да 
се добавят нови неща.
НБ! Основно изискване по проекта е предлаганите 
от училището дейности да са на базата на заявените 
нужди и желание от страна на учениците и техните 
родители (Приложение 1 и 2) и да бъдат одобрени от 
Обществения съвет „Твоят час“
След затварянето на Платформата за регистрация, тя 
ще направи автоматично засичане на търсените от 
училището дейности и предлаганите – от училището 
или от външни изпълнители.
...

III.  Обществен съвет „Твоят час“. НБ! Той е 
различен от Обществения съвет, който 

всяко училище трябва да избере съгласно чл. 270 на 
ЗПУО. До 18 септември беше срокът за регистриране 
на Обществения съвет „Твоят час“ в Платформата. 
Възможно е на места пълният състав на Съвета все още 
да не е ясен (ако например, Общината или съответния 
финансиращ орган не е упълномощил все още 
представител). В този случай се попълват наличните 
членове, а останалите се добавят допълнително.

provides funds for it. With these funds the schools will be 
able to purchase educational products, to provide costumes 
for students and scenery, to participate in festivals etc.
 

II. Registration in \”Your Lesson\” Platform  (http://
tvoiatchas.mon.bg/).  In the platform every school 

has a profile; it must (among other required things) to 
register \”Suggested activities of the school,\” in Category 
TYPE \”Activities of interest\” or \”Activities to overcome 
learning difficulties\” with the appropriate characteristics 
concerning age, frequency, minimum and maximum num-
ber of participants in the groups and sub-thematic area. 
Currently it is not required to indicate who will lead groups 
of school. Group leaders and their personal information - 
qualifications, experience, discipline taught, should be also 
registerred. NB! Please note that registration is not only for 
pedagogical experts, thus if you have non-teaching staff 
who also want to engage, this form should be used to be 
registerred (parents, who are part of the staff at school but 
are not teaching professionals can be engaged this way)
 

NB! The platform is open for registration until October 7 
and till then making changes and adding new things is pos-
sible.
NB! A basic requirement for the project is the activities, 
offered by the school to be based on the needs and wishes 
declared by the students and their parents (Appendix 1 and 
2) and be approved by the Public Council \”Your Lesson\”
 
After closing the Platform for registration, it will automat-
ically detect the wanted activities and offered ones by the 
school or by outside contractors.
 
...

III. Public Council \”Your Lesson\” NB! It is different 
from the Public Council, which each school must 

choose according to Art. 270 of APSE. September 18 was 
the deadline for registration of the Public Council \”Your 
Lesson\” in the Platform. Full composition of the Council 
may be not clear at some places (if, for example, the munic-
ipality or the relevant funding body has not yet authorized 
representative). In this case the available members should 
be filled in and the rest are added extra.
 

http://www.romaeducation.com
http://www.romaeducation.com
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Вдъхновение и вяра. С тези 
думи могат да се опишат 
най-точно впечатленията 

от провелия се за осма поредна 
година Лагер по застъпничество 
на студенти – медици от ромски 
произход. Той се проведе от 9 до 
11 септември във В. Търново и бе 
организиран от Център Амалипе. 
В него участваха над 35 студенти от 
всички медицински университети 
в страната. Част от тях бяха 
стипендианти на Програмата за 
подкрепа на обучението на роми 
в медицинските университети Roma Health Scholarship 
Program.  Другата част бяха бивши стипендианти, 
които се включиха с готовност в инициативата.

..
През трите дни на обучението бяха представени 
разнообразни теми, които биха били полезни на 
младежите на прага на завършване на висшето 
им образование и последващо търсене на работа. 
Проф. Даниела Тасевска и проф. Мариана Мандева, 
преподаватели във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, им 
дадоха полезни и практични съвети как да подготвят 
творчески автобиографии и успешни мотивационни 
писма, как да се държат по време на на интервю за 
работа и как най-добре да “продадат” себе си. От своя 
страна Д-р Мавроди Калейнски, известен специалист 

Inspiration and faith. With 
these words can be described 
most accurately impressions 

of the eighth Advocacy camp of 
RFoma medicine students. It was 
held from 9 to 11 September in 
Veliko Tarnovo and was organized 
by Amalipe. It was attended by 
over 35 students from all medical 
universities in the country. Some of 
them were Scholars of the Program 
to support the education of Roma 
in medical universities Roma 
Health Scholarship Program. The 

other part were former scholars who participated willingly 
in the initiative.
 

...
During the three days of training were presented a variety 
of topics that would be useful to young people on the verge 
of completing their university education and subsequent 
job search. Prof. Daniela Tassevska and prof. Mariana 
Mandeva, from the University “St. Cyril and Methodius 
“, gave them useful and practical tips on how to prepare 
resumes and successful creative cover letters, how to behave 
during a job interview and how best to “sell” themselves on 
the labour market. Dr. Mavrodi Kaleynski, known specialist 
with years of experience, revealed what challenges met a 
medic in practice and how to choose what area of medicine 

to specialize.
 
...
Students are not limited to vocational oriented 
topics. As young people of Roma origin, they 
are excited about all the problems that occur in 
the community. Therefore they also discussed 
with Theodora Krumova and Temenuzhka 
Kostova cases of early marriages, which is still 
highly typical among young girls. Young people 
expressed a desire to meet with students at risk 
of dropping out of the educational system for one 
or another reason. They noted that it is important 
to work with their parents to achieve a qualitative 
change.
 

ЗА ОСМА ГОДИНА СТУДЕНТИ-
МЕДИЦИ ДОНЕСОХА 
ВДЪХНОВЕНИЕ И ВЯРА

MEDICAL STUDENTS BROUGHT 
INSPIRATION AND FAITH FOR THE 
EIGHTH CONSECUTIVE YEAR

...
Отворени въпроси

За съжаление, проектът не предвижда средства за 
работа с родители и близки на учениците. Макар 
да се изисква включването на такива дейности в 
училищните програми „Твоят час”, средства за тях 
няма да бъдат отпускани. Няма да бъде признат 
никакъв разход, ако той е свързан с родителите (дори и 
покриване на пътни разходи на родителите, например 
за участие в мотивационна среща с техните деца). 
Формалната причина е, че родителите не са целева 
група, което представлява твърде тясно тълкувание на 
регламента на Европейския социален фонд. Всъщност 
Регламентът позволява разходи и за участници, които 
не са целева група щом те са направени във връзка с 
целевата група, но Проектът не го е заложил. Отвъд 
схоластиката, понастоящем „Твоят час” няма да 
финансира дейности с родителите и това е една от 
много сериозните слабости на проекта.
...
Твърде съмнителна остава и ефективността във 
финансирането на друга от дейностите, която трябва 
да бъде включена в училищните програми „Твоят час”: 
междуучилищните извънкласни дейности. Такива 
могат да бъдат финансирани, но липсва какъвто и 
да е стандарт и изискване за минимален процент от 
финансирането. Така възможността за организирането 
на междуучилищни извънкласни дейности остава като 
добро пожелание, от което вероятно ще се възползват 
само най-инициативните директори. Това също е 
сериозен пропуск.
...
Параметрите и начините за финансиране на училищните 
програми „Твоят час” могат да се променят: както 
от следващата учебна година, така и от настоящата. 
Времето ще покаже кои от пропуските ще се окажат 
съществени и кои от тях ще бъдат коригирани.

...
Open issues
 
Unfortunately, the project does not provide funding for 
working with parents and relatives of students. Although 
it requires inclusion of such activities in school curricula 
\”Your Lesson\”, no such funding will be allocated. Any ex-
pense connected with parents (even travel costs for the par-
ents, for example, to participate in motivational meeting 
with their children) will not be covered. The formal reason 
is that parents are not targeted, which is too narrow inter-
pretation of the Regulation of the European Social Fund. 
The regulation allows costs for participants who are not 
targeted as they are incurred in relation to the target group, 
but the project did not have it. \”Your Lesson\” will not fi-
nance activities with parents and this is one of the many 
serious shortcomings of the project.
 

...
The effectiveness of financing another one of the activ-
ities, to be included in school curricula \”Your Lesson\”: 
inter-school extracurricular activities, also remains doubi-
ous. These could be financed, but there is no standard and 
requirement for a minimum percentage of the funding. The 
possibility of organizing inter-school extracurricular activ-
ities remains a good wish, which will probably benefit only 
the most enterprising directors. This is also a serious omis-
sion.
 
 
... 
The parameters and methods to finance school curricula 
\”Your Lesson\” may change: as of next school year and 
even from the present one. Time will tell which of the gaps 
will be significant and which ones will be adjusted.
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с дългогодишен опит, разкри какви предизвикателства 
среща един медик в своята практика и как да изберат в 
каква област на медицината да се специализират.

...
Студентите не се ограничиха само с професионално насочени 
теми. Като млади хора от ромски произход, те се вълнуват от 
всички проблеми, които се срещат сред общността. Затова 
и дискутираха с Теодора Крумова и Теменужка Костова 
казуса с ранните бракове, който все още е силно актуален 
сред младите момичета. Младежите проявиха желание да 
се срещат с ученици, които са застрашени от отпадането 
от образователната система по една или друга причина. Те 
отбелязаха, че е важна и работата с техните родители, за да 
се достигне до качествена промяна.
Интересна за студентите беше и срещата с проф. Татяна 
Дронзина, професор в катедрата по политология на СУ „Св. 
Климент Охридски“. С нея те разговаряха за етническата 
идентичност в условията на глобализиращия се свят, а 
заедно с Деян Колев дискутираха най-важните аспекти 
на модерната ромска идентичност. Проф. Дронзина 
представи също така интригуващата тема за жените в 
Ислямска държава, както и резултати от проучване на 
радикализирането на младите хора в България.
 В последния ден от обучението студентите се запознаха с 
непознати аспекти от ромската история. Фелшерът Борис 
Борисов и д-р Асен Колев разказаха своите лични истории 
за пътя от махалата до училище и университета. Заедно 
с Деян Колев те представиха и малко известни факти за 
началото на ромското движение след промените от 1989 г.
В края на лагера студентите споделиха, колко много им е 
дало участието в Програмата за подкрепа на обучението 
на роми в медицинските университети и в ежегодните 
обучения по застъпничество и как се надяват да продължат 
връзките по между си и след 
приключване на висшето си 
образование.

С много усмивки участниците 
разгледаха снимки от всички 
предходни лагери. „Станали 
сме по-зрели, не сме остарели”,  
шегуваха се те. И бяха съвсем 
точни в тази си констатация. 
Екипът им излъчваше 
вдъхновение. А с него 
идваше и вярата в бъдещето 
на ромската общност и на 
България: усмихнато, дръзко 
и вдъхновено...

...
Interesting for the students was also the meeting with 
prof. Tatiana  Dronzina, a professor in the Department of 
Political Science at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. 
She talked about ethnic identity in the globalized world 
and Deyan Kolev discussed with the students the most 
important aspects of modern Roma identity. Prof. Dronzina 
also present intriguing topic for women in the Islamic state, 
and results from a study of radicalization of young people 
in Bulgaria.
 
On the last day of training students got acquainted with 
unfamiliar aspects of Romani history. Boris Borisov and 
Dr. Assen Kolev told their personal stories about their 
way from the neighborhood to the school and university. 
Along with Deyan Kolev they presented some little-known 
facts about the beginning of the Roma movement after the 
changes in 1989.
 
At the end of the camp the students shared how much 
they received from their participation in the Program to 
support the education of Roma in medical universities and 
in the annual training on advocacy and how they hope to 
continue the connection between them in the future.
 
The participants looked at some pictures of previous camps. 
“We have become more mature, and we are still young” they 
joked. And they were quite accurate in that finding. Their 
team was very inspirational. And with this inspiration came 
the belief in the future of the Roma community in Bulgaria: 
smiling, bold and inspired ...

Регионалният форум се проведе на 17  септември 
2016 близо до град Велико Търново. На него 
присъстваха представители на регионалните 

институции от областите Велико Търново, Търговище, 
Шумен и Русе: Регионална здравна инспекция, 
регионалните управления по образование, областни 
администрации, общински представители, директори 
на училища, представители на Управляващите органи 
на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 
и ОП “Развитие на човешките ресурси”, ромски 
модератори, здравни, образователни и трудови 
медиатори и други. Срещата бе организирана от Център 
за междуетнически диалог и толерантност„Амалипе”, 
като част от програмата за насърчаване на мониторинг 
на здравните услуги, финансирана по проект Ромско 
здраве на Институт „Отворено общество“ и от 
проект LERI (Овластяване на местно ниво за ромска 
интеграция) на Агенцията за основни човешки права.
По време на форума  участниците обсъдиха:

1. Опита на мони-
торинга на здравните 
услуги, проведен в 
общините Павликени, 
Велико Търново, Го-
рна Оряховица и Стра-
жица;

2. Резултати от про-
учването на здравните 
услуги в общността, 
проведени през юни и 
юли 2016 г. в същите 
общини. Основните 
констатации бяха 
представени от Иван 
Тодоров (координатор 
развитие на общността към Амалипе), както и от 
общностните модератори в центровете за развитие 
на общността в Павликени, Велико Търново - Горна 

September 2016 near the town of Veliko Tarnovo. It 
brought together representatives of regional institu-
tionsfrom Veliko Turnovo, Targovishte, Shumen and 

Rousse Districts: Regional Healthcare Inspection, Regional 
Inspectorates of Education,District administrations, mu-
nicipal representatives, school principals, representatives 
of the Managing Authorities of OP “Science and educa-
tion about smart growth” and OP “Human resources de-
velopment”, Roma community moderators, health, educa-
tion and labor mediators and others.  It was organized by 
AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance 
as part of the program for promoting community monitor-
ing of healthcare services supported by Roma Health Proj-
ect of OSF and LERI project of FRA in Pavlikeni.

During the forum the participants discussed:

1. The experience of communi-
ty monitoring of health services 
conducted in the municipal-
ities of Pavlikeni, Veliko Tar-
novo, Gorna Oryahovitsa and 
Strazhitsa;

2.  Results from the community 
inquiry  of health services con-
ducted in  June and July 2016 
in the same municipalities. The 
main findings were presented 
by Ivan Todorov (Community 
Development Coordinator in 
Amalipe) as well as by the com-
munity moderators in the Com-

munity Development Centers in Pavlikeni, Veliko Tarno-
vo - Gorna Oryahovitsa and Strazhitsa. They stressed the 
biggest challenges faced by the local communities. Togeth-

ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ ПРОВЕДЕ 
РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА 
ОБЩНОСТЕН МОНИТОРИНГ И 
ПЛАНИРАНЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИ 
ЗА РОМСКА ИНТЕГРАЦИЯ

CENTER AMALIPE HELD 
A REGIONAL FORUM ON 
COMMUNITY MONITORING AND 
PLANNING ROMA INTEGRATION 
INTERVENTIONS
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На 19.09.2016г.модераторът към ЦМЕДТ 
„Амалипе“ Ирена Михайлова проведе беседа   
със служителите на община Стражица на тема 

„Ранни бракове”.

Постави се силен акцент на това, че младежите имат 
нужда от продължаване на образованието и търсене на 
възможности за успешна професионална реализация.

На срещата се стигна до заключението, че „ранният 
брак“ трябва да се осъзнае като пречка пред развитието 
на младежите, защото постъпването в ранен брак 

Център за развитие на общността гр. Бяла 
Слатина организира отбелязването на 21 
септември – ,,Европейски ден без жертви на 

пътя“, като посети ОУ „Георги Стойков Раковски” в 
с.Търнак, общ. Б. Слатина. 

На срещата се представи презентация с образователен 
характер на тема, „Културата на пътя”.  Децата бяха 
запознати с правилата, които трябва да спазват на 
пътя, като получиха информацията под формата на 
дидактични игри, за да могат да я усвоят по-лесно и да 
започнат да я прилагат на практика.

По време на събитието се обсъди и новият закон за 
училищното и предучилищно образование, както 
и проект „Твоят час“ и възможностите, които той 
предоставя за въвеждане на извънкласни дейности, 
насочени към интеркултурното образование.

много често е свързано с отпадането им от училище, 
особено при младите момичета от ромски произход.

Беседата цели повишаване на чувствителността на 
ромската общност спрямо този проблем. Както и 
осъзнаване на необходимостта от промяна в нагласите 
като цяло, което започва с малките крачки, свързани 
с по-честата провокация за осмислянето на този 
проблем.

On September 19 Irena Mihaylova held a meeting 
with employees of the municipality of Strazhitsa on 
“Early marriages.”

Strong emphasis was placed on the fact that young people 
need continuing education and seeking opportunities for a 
successful career.

The meeting concluded that “early marriage” should be 
recognized as an obstacle to the development of young 
people, because entering into early marriage is often 

Center for Community Development Byala Slatina 
organized a celebration on 21 September - European 
Day without victims on the road “by visiting Primary 

School “Georgi Sava Rakovski “in the village of Tarnak, 
municipality of B. Slatina.

The children were presented a information about how to 
behave on the road, became familiar with rules and signs, 
received information in the form of didactic games to be 
able to learn more easily and to apply it in practice.

 During the event was discussed the new Act for school and 
pre-school education, and the “Your Lesson” project, as 
well as the opportunities it provides for the introduction of 
extracurricular activities aimed at intercultural education.
Marian Angelov and Larissa Mariyanova from Center 
“Amalipe” stressed that education is the most valuable 

associated with dropping out of school, especially among 
young Roma girls.

The meeting aimed to increase the sensitivity of the Roma 
community to this problem. As to bring awareness of the 
need for change in attitudes in general, which begins with 
small steps associated with more frequent provocation for 
understanding this problem.

В ГРАД СТРАЖИЦА СЕ ПРОВЕДЕ 
ФОКУС ГРУПА НА ТЕМА ,,РАННИ 
БРАКОВЕ“

МОДЕРАТОРИТЕ ОТ ЦРО БЯЛА 
СЛАТИНА ПРОВЕДОХА БЕСЕДА 
НА ТЕМА „КУЛТУРАТА НА ПЪТЯ“

FOCUS GROUP ON THE TOPIC 
,,EARLY MARRIAGES” WAS HELD IN 
STRAZHITZA

MODERATORS AT CCD BYALA SLA-
TINA HELD A LECTURE ON “HOW 
TO BEHAVE ON THE ROAD”

Оряховица и Стражица. Те подчертаха най-големите 
предизвикателства пред местните общности. Заедно 
с регионалните и местни институции бяха обсъдени 
конкретни действия, които да бъдат предприети в тези 
проблемни области;

3. Проект LERI (Овластяване на местно ниво за ромска 
интеграция) в Павликени - дейности и постигнати 
резултати;

4. Важни текущи развития по отношение на политиката 
за интеграция на ромите: Деян Колев представи 
как новия Закон за предучилищно и училищно 
образование (който е в сила от 1 август), ще се 
отрази на образователната интеграция. Той подчерта 
предстоящите предизвикателства: създаване на 
Обществен съвет във всяко училище и детска градина 
(до края на 2016 г.) и възможностите за създаване на 
така наречените “Обединени училища”, които обучават 
ученици от 1-ви до 10-ти клас (от 31-ви Май 2017);

5. Възможности за финансиране на интеграционната 
политика и дейностите по общностен мониторинг: 
предстоящата операция “Социално-икономическа 
интеграция на маргинализирани общности” и текущата 
операция “Твоят час” бяха представени и обсъдени.

Подробна информация вижте на:
http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/
novini

er with the regional and local institutions they discussed 
concrete actions to be undertaken in order to meet these 
problematic areas;

3. LERI project in Pavlikeni: activities and results from the 
healthcare, pre-school and hilgh-school components. The 
participants discussed how these activities could be orga-
nized in other municipalities and how to ensure their con-
tinuation in Pavlikeni;

4. Important current developments regarding Roma inte-
gration policy: Deyan Kolev presented how the new Public 
Education Act (that is in force since August 1) will affect 
the educational integration. He stressed the forthcoming 
challenges: establishment of Public Council in every school 
and kindergarten (by the end of 2016) and possibilities for 
establishment of the so-called “united schools” that educate 
students from 1st to 10th grade (by May 31, 2017);

5. Possibilities for financing the integration policy and 
community monitoring activities: the forthcoming opera-
tion “Socio-economic integration of marginalized commu-
nities” and th e current operation “Your lesson” were pre-
sented and discussed.

More information:
http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/
novini

http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/novini
http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/novini
http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/novini
http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/novini
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Мариян Ангелов и Лариса Мариянова от Център 
„Амалипе“ подчертаха, че образованието е най-ценното 
богатство, защото формира и създава личности и 
допринася за изграждането на полезни навици, които 
са необходими за развитие и обогатяване на личността
...
Учениците получиха насоки как да прилагат 
придобитите знания и умения на практика и обещаха, 
че занапред ще участват и в други подобни беседи.

treasure because it forms and creates personalities and 
fosters good habits that are necessary for the development 
and enrichment of personality.

...
The students received guidance on how to apply the 
acquired knowledge and skills in practice, and promised 
that henceforth will participate in similar talks.

ЦМЕДТ «Амалипе» с подкрепата на Регионално 
управление на образованието гр. Велико 
Търново, проведе Регионална среща на 

директори на детски градини от 4 области на Централна 
Северна България, работеи по програмата “Готови 
за училище” на Тръста за социална алтернатива. В 
работната среща се включиха представители на РУО 
– Велико Търново и РУО – Шумен, представители на 
общински администрации от общините в които ще се 
реализират проектните дейности, представители на 
Център „Амалипе“, гр. Велико Търново  и Сдружение 
„Плевенски обществен фонд – Читалища „ , гр. Плевен.
Участниците в срещата бяха приветствани от 
г-жа Розалия Личева, началник на РУО гр. Велико 
Търново.   Тя се обърна към присъстващите с 
думите: „ Началото на новата учебна година е ново 
предизвикателство пред всички нас. Радвам се , че тук 
сме се събрали представители от държавни, общински 
структури и представители на гражданския сектор, 
което показва единното ни желание за съвместна 
работа в областта на ранното детско образование в 
България. С Център „Амалипе“   ще продължаваме 
съвместната работа по проекти и в частност по 
успешното реализиране на  проект  „Готови за училище 
2016-2017 „
По време на работната среща участниците споделиха 
своя опит в областта на ранното детско образование, 
бяха обсъдени предстоящите дейности през настоящата 
учебна година. Бяха изведени насоки за съвместна 
работа, както се направи и оценка на резултатите от 
предходните две учебни години по проекта. Всички 
директори на детски градини от 4-те области изказаха 
единно мнение, че благодарение на финансовата 
подкрепа за осигуряване на безплатно образование, се е 
увеличила посещаемостта на деца от уязвими общности 
в детските заведения. Г-жа Бошнакова от ДГ „Детски 
свят“ гр. Горна Оряховица сподели: „Благодарение на 
подкрепата по проекта, успяхме не само да увеличим 
посещаемостта, но успяхме да намалим и миграцията 
на децата от едно населено място в друго. Успяхме да 
мотивираме родителите, че ранното образование е 
най-добрия старт за подготовка за училище.“
...
Като изводи от работната среща се очертаха:
1.            Необходимо е широко и всеобщо разбиране 
от страна на правителството и местните власти, че 
ранното образование в България трябва да бъде 
общо достъпно за всички деца независимо от етнос, 
социален статус.

CIDT “Amalipe” with the support of the Regional 
Education Institution Veliko Tarnovo held a 
regional meeting of directors of kindergartens of 

4 districts from Central North Bulgaria working on the 
program “Ready for School”, supported by Trust for social 
achievement. The workshop involved representatives of 
REI - Veliko Tarnovo and REI - Shumen, representatives 
of municipal administrations from municipalities, 
implementing the project activities, representatives of 
Center “Amalipe” Veliko Tarnovo, and  Association “Pleven 
Public Fund - Community Centers”.
 
Participants in the meeting were welcomed by Ms. Rosalia 
Licheva, head of REI Veliko Tarnovo. She turned to the 
audience with the words: “The beginning of the new school 
year is a new challenge for all of us. I am glad that here we 
are representatives from state and municipal structures and 
representatives of civil society, demonstrating our unified 
desire to work together in the field of early childhood 
education in Bulgaria. With Center “Amalipe” we will 
continue working together on projects and in particular 
the successful implementation of the project “Ready for 
School 2016-2017”
 

During the workshop participants shared their experience 
in the field of early childhood education, and were 
discussed upcoming activities during the current academic 
year. Guidelines for joint work were developed, as well 
as was done evaluation of the results of the two previous 
academic years of the project. All directors of kindergartens 
of the 4 districts expressed a single opinion that thanks to 
the financial support for the provision of free education, 
attendance of children from vulnerable communities 
in childcare facilities has increased. Ms. Boshnakova 
of  kindergarten “Children’s World” in Gorna Oryahovitsa 
said: “Thanks to the support of the project, we not only 
increase our attendance, but we were able to reduce the 
migration of children from one village to another. We 
managed to motivate parents that early education is the 
best start to prepare for school. “
 
...
The following conclusions emerged of the meeting:
1. It is necessary for the government and local authorities 
to understand that early education in Bulgaria should be 
generally available to all children regardless of ethnicity, 
social status.
 

ОБЕДИНЕНИ В ИМЕТО НА 
ДЕЦАТА!

UNITED IN THE NAME OF CHIL-
DREN!
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2.      Незаписването на деца в ДГ е преди всичко поради 
финансови затруднения на родителите и при оказване 
на подкрепа, видимо се увеличава посещаемостта.
3.      За осигуряване на равен достъп до ранно детско 
образование е необходимо да се работи в широка 
коалиция между държавна, местна власт и граждански 
сектор.
В общо 23 населени места от областите Велико 
Търново, Шумен, Търговище и Плевен ще работи 
Център „Амалипе „ през учебната 2016-2017 г.  През 
настоящата учебна година   Център „Амалипе“   ще   
подкрепи   107 деца от Великотърновска област, 66 
деца от област Плевен, 38 деца от област Шумен и 
25 деца от област Търговище. Подкрепата включва: 
заплащане на такси за детски градини, интернет 
за детските градини, заплащане на медицински 
изследвания и осигуряване на учебни пособия.
Възложител на проекта е Фондация „Тръст за социална 
алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на фондация 
„Америка за България“.    Проектът се реализира на 
територията на цялата страна в партньорство с 16 
НПО.
Продължителност на проекта: август 2016 / юни 2017 
година
 
За контакти и информация:
Силвия Боянова, Координатор проект, 0884 858 655

Тръст за социална алтернатива  (ТСА) е неправителствена 
организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на 
бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на 
най-непривилегированите граждани на България да постигнат 
образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, 
които със своите почтеност, потенциал за разрастване и 
прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на 
най-бедните хора в България, със специален фокус върху   
ромите.

За повече информация: 
www.socialachievement.org
  

2. Children do not attend kindergartens primarily due to 
financial difficulties of parents and when supported, the 
attendance is visible.
3. To ensure equal access to early childhood education is 
necessary to work in a broad coalition between government, 
local authorities and civil sector.
 
During the school 2016/2017 year Center Amalipe will work 
In total of 23 settlements of the regions of Veliko Tarnovo, 
Shumen, Targovishte and Pleven. During the current 
school year Center “Amalipe” will support 107 children 
from Veliko Tarnovo region, 66 children from Pleven, 38 
children from Shumen and 25 children from Targovishte. 
Support includes: payment of fees for kindergartens, 
Internet fees for kindergartens, payment of medical check 
ups and provide teaching materials.
 
Contractor of the project is “Trust for social achievement” 
(TSA) with the support of the “America for Bulgaria” 
Foundation. The project is implemented throughout the 
country in partnership with 16 NGOs.
 
Project duration: August 2016 / June 2017
 
 
Contact information:
Sylvia Boyanova, Project Coordinator, 0884 858 655
 
 Trust for social achievement (TSA) is a nonprofit organization 
whose mission is to break the vicious circle of poverty by promoting 
opportunities that help the most disadvantaged citizens of Bulgaria to 
achieve educational and economic success. TSA supports programs 
for its integrity, growth potential and transparency help to improve 
the welfare of the poorest people in Bulgaria, with a special focus on 
Roma

Най-красивият ден в годината е 15 септември: 
не само заради цветята, които всички учители 
получават, но заради любовта и надеждата, 

които огряват всички училища. И най-вече: заради 
детските усмивки!
Ние в Център “Амалипе” сме от щастливците, които 
всяка година изживяват своя уникален и незабравим 
15 септември, защото се наслаждаваме на хилядите 
детски усмивки от всички краища на България, 
надеждата за много 
постигнати успехи и 
топли учителски погледи. 
Благодарим на всички 
училища, работещи 
по програмата  „Всеки 
ученик ще бъде 
отличник“,финансирана 
от Тръста за социална 
алтернатива, че и тази 
година ни направихте 
част от вълшебството 
на първия учебен ден и 
първия звънец, заедно 
с редица посланици 
и представители на 
държавните, регионални 
и местни институции.
Център „Амалипе” ще продължи да бъде Ваш приятел 
и ще подпомага усилията Ви за запазване и развитие 
на училищата, за повишаване на качеството на 
образование в тях, за превръщането им в своеобразен 
център на общността!
Заместник-министърът на образованието  г-н 
Красимир Киряков  откри официално учебната 
2016/2017 година в 5 СУ “П. Р. Славейков” в гр Перник! 
Събитието уважиха още г-жа Диана Петкова - съветник 
на Министъра на образованието, Евгени Тодоров 
и Джъстин Янг от Американското посолство, Емил 
Тодоров и Юлия Каньонска от   Агенция за социално 
подпомагане - Дирекция “Закрила на детето”, Милан 
Миланов - зам.-председател на Общински съвет 
Перник, Радослава Манова -   секретар на Община 
Перник, г-жа Ваня Коконова - началник   на РУО гр. 
Перник,   и Мая Пенчева - регионален координатор 
Център “Амалипе”.

“ЗА УСПЕХА НА ВСЯКО ДЕТЕ!” 
ИЛИ КАК ОТПРАЗНУВАХА 
ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН 
УЧИЛИЩАТА В МРЕЖАТА НА 
‘АМАЛИПЕ’

“UNITED IN THE NAME OF EVERY 
CHILD!” OR HOW THE SCHOOLS 
WITHIN THE NETWORK OF 
AMALIPE CELEBRATED THE FIRST 
SCHOOL DAY

The team of Amalipe Center are the lucky ones who 
each year experience its unique and unforgettable 
September 15 because we enjoy thousands of 

children\’s smiles from all parts of Bulgaria, the hope of 
many successes and warm teachers\’ eyes. We are grateful 
to all schools involved in the program \”Every student will 
be a winner\”, funded by the Trust for social achievement 
that once again made us part of the magic of the first day 
and the first bell, along with a number of ambassadors and 

representatives of national, 
regional and local institutions.
 
Center \”Amalipe\” will 
continue to be your friend 
and will support your efforts 
to preserve and develop 
schools, to improve the 
quality of education in them, 
turning them into a kind of 
community center!
 
Because we all live on one 
address \”The success of 
every child\”!
 

http://www.socialachievement.org
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Много други гости уважиха училища от мрежата на 
Център “Амалипе”:  Посланиците на Швейцария и 
Нидерландия, Омбудсманът Мая Манолова, директорът 
на ЦОИДУЕМ, началници на РУО и официални гости 
от държавни институции и посолства.

Повече за отбелязването на 15 септември, вижте 
на http://www.romaeducation.com/bg/

And more information on this exciting day at the schools, 
part of the program \”Every student will be a winner\” you 
can see the page www.romaeducation.com

http://www.romaeducation.com/bg/
http:// www.romaeducation.com

