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В броя:
[Фокус:
ØПредварителна с е сия на

програмат а за Общно стен
мониторинг на здравните услуги
в ромска общност, представена в
4-тата Европейска конференция
по обще ствено здраве в
Копенхаген
ØЧ е т в ъ р т а Е в р о п е й с к а
конференция по обществено
здраве в Копенхаген, Дания
[Наблюдател:
ØРаботна група за интеграция на

ромите и НПР „България 2020”
ØЗаседание на работната група

п о Н а ц и о н а л н ат а р о м с к а
стратегия
ØКонференция за Националните
ромски стратегии се проведе в
Брюксел
ØК о н ф е р е н ц и я в С о ф и я
дискутира Национа лнат а
стратегия за интеграция на
ромите
ØЗаседание на Комитета за
наблюдение на ОП РЧР
[Училище:
ØРаботна среща за публично

обсъждане на Закона за детето
ØДухов оркестър „Дефилир“ и

мажоретен състав към СОУ
„Иван Вазов“ с поредният медал
от международно участие
ØВтора работна среща събра
училищата работещи по проект
„Превенция на отпадането на
ромските ученици от училище”
ØУ ч и т е л и т е от П Г ТЛ П –
Омуртаг преминаха обучение за
работа с ромски ученици
[Кхере (у дома):
ØОбучение на общно стни

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В КОПЕНХАГЕН, ДАНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ЧЕТВЪРТА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ОБЩНОСТЕН МОНИТОРИНГ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В КОПЕНХАГЕН, ДАНИЯ
В РОМСКА ОБЩНОСТ, ПРЕДСТАВЕНА В ЧЕТВЪРТАТА
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО
Център "Амалипе" участва в 4-тата Европейска конференция по
ЗДРАВЕ В КОПЕНХАГЕН
обществено здраве в Копенхаген, Дания, 10-12-ти ноември в Бела
Център. Конференцията е организирана ежегодно от EUPHA
Предварителна сесия "Общностен мониторинг: преглед на (Европейска асоциация за обществено здраве). EUPHA е
изминалата година и следващи стъпки" се проведе в Копенхаген международна мултидисциплинарна научна организация, която
на 8-9 ноември, 2011. Участници в сесията бяха Ерин Хау обединява около 12 000 обществени здравни експерти за
програмен директор по отчетност и мониторинг в програмата за професионален обмен и сътрудничество в цяла Европа. Тя
обществено здраве на Отворено общество, Ню Йорк, САЩ, проф. насърчава мултидисциплинарния подход към общественото
Абхиджид Дас от Центъра за здраве и социална справедливост, здраве. Двама представители на Център "Амалипе" участваха в
Индия и професор в конференцията - нейният председател Деян Колев и Момчил Баев
Ун и в е р с и т е т а н а - к о о р д и н а т о р .
Вашингтон, Сиатъл, Амалипе заедно с Ерин
САЩ, Ана Домилоу – Х а у - п р о г р а м е н
а с и с т е н т
в директор по отчетност
образователната и мониторинг в
програма на Ромски п р о г р а м а т а з а
център за здравни обществено здраве на
политики "Састипен", Отворено общество,
Румъния и Момчил Ню Йорк, САЩ, проф.
Баев - координатор по здравни проекти на Център "Амалипе", Абх и д ж и д Д а с о т
България. Някои от целите на предварителната техническа среща Центъра за здраве и социална справедливост, Индия и клиничен
беше организациите да споделят опита от Общностния асистент професор в Университета на Вашингтон, Сиатъл, САЩ,
мониторинг, проведен през годината, за да се идентифицират представи програма "Общностен мониторинг на здравните
добрите практики и предизвикателства в рамките на свързаните с услуги в ромска общност: укрепване мобилизацията на
тях процеси на мобилизация и овластяване на общността, общността и застъпничество". Проектът е насочен към
общностното проучване и споделяне и застъпничество за промяна въвеждане, тестване и оценка на модела на общността за контрол
(т.е.: работа с държавни служители), както и за изграждане на на здравните услуги в ромската общност в България, въз основа на
допълнителни умения, свързани с мобилизация на общността и метода на социален одит, с цел да се засили отдолу нагоре
общностното проучване въз основа на преглед на настоящите
застъпниче ство за
практики и да се споразумеят за следващите стъпки и области,
здравната интеграция
където е необходимо проследяване и техническа помощ за
на ромите и да се
укрепване на усилията за мобилизиране и мониторинг. От името
подобри здравният
на Център "Амалипе" Момчил Баев представи някои от
статус на ромите. Г-н
предположенията и заключенията, които организацията има за
Кол е в п р ед с т а в и
текущото състояние на програма "Общностен мониторинг на
основните цели на
здравните услуги в ромска общност: укрепване мобилизацията на
програмата, която има
общността и застъпничество". Здравният статус на ромската
за цел да въведе
общност в България е значително по-нисък от този на
общностен контрол на
мнозинството в българското население. Например, националните здравни услуги в ромската общност в България с цел укрепване на
данни показват, че продължителността на живота на ромите е с 10 „отдолу нагоре” застъпничество за подобряване на здравния
години по-ниска от тази на етническите българи. Предоставянето статус на ромската общност. От една страна, мониторингът на
на здравни грижи в ромската общност на местно ниво също се общността ще даде възможност на местните ромски общности да
изправя пред
участват в политиката и процесите на управление на местно ниво,

м од е р ат о р и о т Б ъ л г а р и я ,
Румъния и Гърция
ØКо н ц е р т н а и з в е с т н а т а
американска кънтри група
„Mountain Quickstep” се състоя в
гр. Пещера
ØЗдравни беседи инициираха
РАБОТНА ГРУПА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА
общностните модератори към
РОМИТЕ
Центровете за развитие на
И НПР „БЪЛГАРИЯ 2020”
общността
ØСреща с ученици и учители от Работна група ще планира включването на темата за ромската
ОУ „ Христо Ботев”, с. Лопян
интеграция в Националната програма за развитие „България
ØК а к в и с а п р а в а т а и
2 0 2 0 ” ,
в
задълженията на децата с
оперативните
увреждания и техните родители?
п р о г р а м и и
ØО т б е л я з а х а Д е н я т н а
Програмата за
семейството в Нови пазар
развитие на селските
райони за следващия
[Ромско здраве:
програмен период,
ØС ъ вм е с т н о о бу ч е н и е н а
както и ще прави
доброволци по превенция на
стратегически
ХИВ/СПИН се проведе край
п р е г л е д
и
Габрово
мониторинг на
ØЗдравен Анализ - ноември
изпълнението на интегрирани операции/мерки, подпомагащи
ØП р и к л ю ч и д в у е т а п н о т о ромската интеграция. Групата ще се ръководи от Министъра по
и з с л е д в а н е п о м е т о д а управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, а в нея ще
„допитване до общността” по участват ресорните заместник-министри от Управляващите
п р о е к т з а о б щ н о с т е н органи на ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Регионално
мониторинг на достъпа до развитие” и Програмата за развитие на селските райони,
здравеопазване на уязвими НССЕИВ, както и неправителствени организации. По този начин
етнически общности
ще бъдат планирани и ресурсно обезпечени интегрирани
интервенции за изпълнение на политиката на интеграция на

ромите и в частност – на Националната ромска стратегия. Това
стана ясно на провелата се на 3 ноември предварителна среща на
групата. В нея участваха министър Дончев, зам.-министър Деяна
Костадинова, зам.-министър Петя Евтимова, ръководители на
Управляващите органи на ОПРЧР, ОПРР и ПРСР, Георги Кръстев
(НССЕИВ), представители на неправителствени организации
(Център Амалипе, Свят без граници – Стара Загора, Нов път –
Хайредин, Фондация „Рома – Лом”, С.Е.Г.А., Институт
„Отворено общество”, Ромски образователен фонд). Всички
участници изразиха подкрепаза създаването на работната група и
дискутираха нейния формат и първи теми. Бе поет ангажимент за
следващата среща да бъдат представени разчети на оставащите
през настоящия програмен период средства по различните
програми, каква част от тях могат да бъдат насочени за
таргетиращи ромите операции. С оглед на изработващата се
Национална стратегия за интеграция на ромите ще бъдат
направени и разчети какъв ресурс трябва да бъде планиран през
следващия програмен период. Деян Колев представи основни
изводи от провелите се през изминалите две седмици
конференции в Сливен, Стара Загора, Враца и Лом, както и план
за операции / програми, които следва да бъдат обявени със
средства от европейските фондове и държавния бюджет, за да се
подпомогне изпълнението на Националната стратегия за
интеграция на ромите. Този план ще бъде дискутиран през идните
дни за да бъде интегриран в Националната стратегия.

Център Амалипе
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НАЦИОНАЛНАТА РОМСКА СТРАТЕГИЯ - ПОДХОД. АСПЕКТИ. РЕШЕНИЯ
ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ПО НАЦИОНАЛНАТА
РОМСКА СТРАТЕГИЯ
На 4 ноември се проведе второто заседание на Междуведомствената група,
подготвяща Националната ромска стратегия. На него бе обсъден работния вариант
на стратегическата част от документа, постъпилите предложения от форумите на
ромските организации, провели се в Сливен, Стара Загора, Враца и Лом и
предстоящото национално обсъждане на 14 ноември.
След дълги дискусии бяха приети следните решения:
1. Наименованието на стратегията да бъде „Национална стратегия за интеграция на
ромите”, като в неговия преамбюл ще бъде включен текст, указващ, че документът
се отнася и до групи, които се самоопределят по различен начин, но живеят при
същите условия (миллет, рудари и др.): формулировката, предложена от Деян Колев
и Стела Костова от името на голяма група ромски организации бе резултат от всички
провели се до този момент форуми, провели се в Сливен, Стара Загора, Враца и Лом.
Тя бе приета с квалифицирано мнозинство вместо работното наименование,
предложено от секретариата на НССЕИВ („Национална стратегия за интегриране
на ромите и други уязвими етнически групи / общности в сходна ситуация”);
2. Необходими са съществени промени в частите „Механизми за изпълнение” и
„Мониторинг”, както и в част „Жилищни условия”;
3. До 14 ноември трябва да е публикуван и работен вариант на Плана за действие
към НСИР: участниците се обединиха около виждането, че именно Планът за
действие ще направи настоящия документ по-различен от всички предходни;
4. Специално приложение трябва да посочи конкретни програми, чрез които със
средства от европейските фондове и националния бюджет да се подсигурят
необходимите средства за изпълнението на Плана за действие.
Мнозина от участниците настояха, че НСИР може да промени статуквото
единствено, ако бъде подкрепена с конкретни действия, финансиране и ясни
административни отговорности. „В противен случай след 10 години ще се съберем
да правим нови стратегии и планове, а положението ще е същото”, посочи Румян
Сечков.
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ РОМСКИ СТРАТЕГИИ СЕ
ПРОВЕДЕ В БРЮКСЕЛ
Основателят на фондациите „Отворено общество” Джордж Сорос, заместникпредседателят на парламентарната група на Европейската народна партия Мариан
Маринеску, председателят на групата на зелените Ребека Хармс, Генералния
директор на ГД „Правосъдие” на Европейската комисия, множество евродепутати,
представители на Еврапейската комисия, националните правителства и на ромски
неправителствени организации участваха в конференцията „Националните ромски
стратегии: подсигуряване на цялостен европейски подход относно ромите”.
Конференцията се проведе на 8 ноември в сградата на Европейския парламент в
Брюксел. България бе представена от Георги Кръстев (НССЕИВ), Орхан Тахир
(Сдружение „Гражданското общество в действие”) и Деян Колев (Център
„Амалипе”). В своето изказване Джордж Сорос направи връзка между ромската
интеграция и икономическата криза: и двата въпроса са важни за бъдещето на
Европа. „Еврото е тук за да остане, еврото ще бъде запазено като фактор за
стабилност и Европейската комисия ще го подкрепи”, посочи финансиста Сорос.
По същият начин Европейският съюз
може и трябва да бъде активен относно
интеграцията на ромите – щом
националните правителства са пасивни,
Европейският съюз има механизмите да
о к а ж е въ з д е й с т в и е з а т я х н о т о
активизиране. Включване на ромската
и н т е г р а ц и я в т. н а р . „ Ус л о в и я ”
(conditionality) за усвояването на
европейски фондове плюс подкрепа за
повишаване на капацитета на
националните правителства при усвояването на фондове, насочени към ромите бе
формулата, предложенва от Сорос за следващия програмен период. Той подчерта и
важната роля, която трябва да играе Европейската ромска платформа. Изказалите се
депутати от групите на Европейската народна партия, социалистите, либералите и
зелените подчертаха своя ангажимент към процеса на интеграция на ромите. Ханс
Свобода предложи създаването на „ад-хок група” в Европейския парламент, която
да следи изпълнението на Рамката на ЕС за Национални ромски стратегии и в която
гражданските организации да изпращат своите сигнали.. Предложението срещна
широка подкрепа от страна на участниците в конференцията. В своето изказване
Деян Колев наблегна на необходимостта изпълнението на Националните стратегии
за интеграция на ромите да бъде включено в Условията (Conditionality) за усвояване
на европейски фондове. В Правилата на Европейския социален фонд трябва да се
предвиди процент за интегрирани дейности в маргинализирани общности, така
както преди година такова изискване бе включено в Правилата на Европейския
фонд за регионално развитие. Когато Европейската комисия оценява подадените от
националните правителства Национални ромски стратегии, нека вземе под
внимание дали те предлагат конкретни операции – финансирани от оперативните
програми и националните бюджети – или съдържат единствено добри
стратегически намерения, призова Колев. Необходимо е също така след година,
когато се изготвят оперативните програми за следващия програмен период,
Европейската комисия да ги оценява и според това доколко предлагат мерки за
изпълнението на Националните стратегии за интеграция на ромите. В заключение

Колев призова присъстващите евродепутати да окажат въздействие върху
националните парламенти за по-активно ангажиране с темата за ромската
интеграция. „Едно от нашите основни искания в България е Националната ромска
стратегия да бъде приета с Решение на Народното събрание – това ще я направи
качествено различен документ!”
КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ ДИСКУТИРА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ
ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА РОМИТЕ
Над 300 участника – политици, представители на различни институции,
неправителствени организации и експерти – дискутира работен вариант на
Национална стратегия за интеграция на ромите и План за действие. Сред тях бяха
Вицепремиера Цветан Цветанов, Министъра по управление на средствата от ЕС
Томислав Дончев, Министъра на образованието Сергей Игнатов, посланици,
представители на Европейската комисия, ОССЕ и др. Това стана по време на
конференция, организирана от Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси на 14 ноември. Въпреки че и до сега има
добри стратегически документи за интеграция на ромите, положението се е
променило твърде малко, посочи Цветан Цветанов. Затова е необходима сериозна
концентрация на усилия. Не бива да си затваряме очите, че има обществено
недоверие към интеграционната политика и по този въпрос също трябва да се работи.
Цветанов посочи като успешни примери трудовия и здравния медиатор, а като найсериозни определи проблемите в сферата на жилищните условия. Полският
посланик Н.Пр. Лешек Хенсел наблегна на необходимостта ромската интеграция да
бъде обвързана със запазването на ромската култура и идентичност. Той подари на
организаторите на конференцията книга, представяща приноса на ромите в
историята на Европа.
„Съмишленици и приятели” нарече участниците в
конференцията Министърът по управление на средствата от ЕС Т. Дончев. Има три
важни послания относно интеграцията, подчерта той. Мнозинството трябва да
разбере, че интеграцията няма алтернатива. Малцинството трябва да знае, че
интеграцията не е само таргетирани
действия, но и спазване на задълженията.
Политиците трябва да осъзнаят, че
интеграцията не е само добри намерения,
но и действия. Министър Игнатов
наблегна на ключоват а роля на
образованието с нагледни примери. Той
сравни бедно и необразовано ромче,
което среща всеки ден и което не може да
говори ясно с образованите деца, които
го сурвакат всяка година в
Министерството на Василица (инициатива на Център Амалипе и училища, включени
в проекта за намаляване на отпадането на ромските деца от училище). Образованите
ромчета, които идват на Василица по нищо не се различават от останалите български
деца, подчерта Игнатов и са нагледен пример, че интеграцията е възможна.
Последваха оживени дискусии по основните приоритети на стратегията и Плана за
действие. Деян Колев представи приоритет „Образование”, като посочи, че в
работната група не е имало съществени различия между предложенията на
експертите от МОМН и на неправителствените организации. Планът за действие по
този приоритет предвижда 73 дейности, които продължават и надграждат
досегашните приоритети в сферата на образователната интеграция. Специфичните
(”таргетираните”) дейности са остойностени, посочено е и кой отговаря за тях. Деян
Колев не скри и проблемните области на Стратегията: работната група е планирала
дейности до 2020 г., а в публикувания вариант дейностите са едва до 2015 г.;
необходимо е да бъде приет План с конкретни програми (с финансиране от
европейските фондове и от държавния бюджет), които да подсигурят необходимото
финансиране. Наложително е да бъдат преработени частите „Механизми за
изпълнение” и „Мониторинг”, които на този етап се явяват най-проблемните в
Стратегията. Особено важно е Националната стратегия за интеграция на ромите да
бъде приета и с Решение на Народното събрание – така тя ще може да включи
общините и ред други институции, които са ключови за интеграционната политика. В
отговор, Вицепремиерът Цветанов заяви готовност Националната стратегия за
интеграция на ромите да бъде предложена в Народното събрание и увереност, че има
политическа воля за приемането на този важен документ. В дискусиите по
останалите приоритети на Стратегията се включиха активно представители на
десетки организации. Лили Макавеева и Огнян Исаев (Асоциация „Интегро”)
настояха местните власти да получат реални правомощия в изпълнението на
интеграционната политика и тя да отразява в най-голяма степен местните нужди.
Ганчо Илиев (Сдружение „Свят без граници”), д-р Стефан Панайотов (Фондация
„Здравето на ромите”) и проф. Ивайло Търнев поставиха въпроса за разширяване на
Плана за действие в част „Здравеопазване” с нови дейности и приоритети (напр.
насочени към здравнонеосигурените), както и за планиране на дейностите до 2020 г.
Те изразиха съжаление, че предложенията на работната група в тази насока не са
били отразени и настояха това да се случи. Николай Кирилов (Фондация „Рома –
Лом”) наблегна на необходимостта от изготвянето на комуникационен план – в
противен случай Стратегията няма да получи обществена подкрепа. Деян Колев
отправи критика към Плана за действие в част „Заетост”: той предвижда едва 7
дейности, не са включени част от утвърдените до този момент успешни модели (напр.
на ромския трудов медиатор), няма нищо в сферата на социалното включване и
социалните услуги в ромска общност. От страна на Секретариата на НССЕИВ бе
заявена готовност отправените предложения да бъдат включени. Георги Кръстев
постави срок до 18 ноември за изпращане на предложенията, като оповести, че на 23
ноември Междуведомствената работна група ще ги разгледа. Очаква се на 28
ноември Стратегията и Плана за действие да бъдат внесени в Министерски Съвет.

Център Амалипе
РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ЗАКОНА ЗА ДЕТЕТО
На 22 ноември във Варна Националната мрежа за децата организира
работна среща за публично обсъждане на Закона за детето. Домакин на срещата бе
фондация Карин дом. В обсъждането участваха повече от 60 души от
Североизточна България Представител на ЦМЕДТ”Амалипе” бе Нели Николова регионалин координатор за Североизточна България. На срещата бяха представени
основните нови моменти на реформата в областта на децата и семейството,след
което бе проведена публична дискусия. Целта на организираната среща е, преди
внасянето на законопроекта в Народно събрание, той да бъде представен пред
широка аудитория за обсъждане и усъвършенстване чрез дискусиите с всички
заинтересовани страни. България не е имала ефективни политики за децата и за
семейството цели 10 години. Това каза Георги Богданов – изпълнителен директор
на Националната мрежа за децата по време на обсъждането. По думите му от 1991
до 2000 г. правата на децата не са били засегнати никъде, а след това е бил приет нов
закон, като 10 години по-късно има развитие, а именно създаване на проект за Закон
на детето. От 2010 година от Националната мрежа за децата са провели 4 срещи със
специалисти, за това как точно трябва да изглежда новия закона. В края на месец
юли 2011 г. е бил получен и варианта за закона, който обаче се е оказал доста
„стряскащ” за неправителствения сектор. От тогава до днес по закона са били
направени над 560 предложения и мнения. След като са били въведени новите
промени, от 1-ви ноември е бил готов и
самия закон. Очаква се до края на
годината този законопроект да бъде
внесен в Министерски съвет и след като
бъде гласуван, да бъде включен в
програмата на Народното събрание, така
че до средата на 2012 г. да бъде обсъждан
по комисии. По всяка вероятност Закона
за децата ще влезе в сила от 2013 г.
Според представителите на НПО
сектора новият закон е необходим, защото в сега съществуващия се набляга преди
всички на децата в риск. А основната цел е да се обхванат децата и семействата,
които имат конкретни проблеми и трудности, така че да има повече превенция, за да
не изпаднат децата в риск. Другото, което се набляга в закона е това да има по-силна
връзка между детето и неговото семейство. Другото много важно нещо е, че
системата за закрила на детето в момента се намира в един истински колапс. „Това
означава, че един социален работник в страната разглежда и трябва да работи със
112 случая, което практически е невъзможно, а по норматив той трябва да се
занимава с 20-30 случая. Социалните работници в страната са около 420, а само в
институциите са настанени 7000 деца”, заявиха специалисти от социалната сфера.
Новият закон е необходим, защото няма връзка между отделните системи, т.е.
между здравето, образованието, съдебната система и т.н. От неправителствения
сектор заявиха, че имат и препоръки към новия закон. Първата е по отношение на
това отделите за закрила на детето да минат под управлението на местната власт.
Освен това трябва да се забрани разсиновяването. Наред с това е добре да насърчава
и позитивното родителство. Да се конкретизира разликата между специаллни
образователни потребности и допълнителни образователни потребности. И още от
проекта - забранява се настаняване в социални домове на деца до три години - за
целта ще се разширява функцията на приемните семейства. На всеки две години ще
се следи може ли детето да бъде изведено от социалините институцици и да бъде
осиновено. Ще има максимално разлика от 50 години между осиновител и
осиновен. Забранява се да се разпространява самоличността на деца, жертви на
сексуални престъпления. За работодателите ще се изготви списък на лицата,
извършили някога сексуално престъпление.
Проект на закона за детето може да изтеглите от:
http://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/PROEKT_ ZAKON ZA DETETO.doc

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП РЧР
Деветото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” се проведе на 15 ноември вгр. София. То бе
председателствано от Деяна Костадинова, Заместник-министър на труда и
социалната политика. В заседанието участваха предстнавители на Европейската
комисия, националните институции, имащи отношение към изпълнението на
ОПРЧР и неправителствени организации. Ромските организации бяха представени
от Деян Колев. Понастоящем ОП РЧР е планирана почти на 100 %, като за една
година извършените плащания са се увеличили от 1,6 на 10 %, посочи зам.министър Костадинова. Тя подчерта, че се предприемат действия за ускоряване на
плащанията и планиране на нови операции със спестени средства. След
продължителни дискусии бяха направени промени в някои от настоящите
операции, както и бяха одобрени нови критерии за избор на операции в сферите на
заетостта, квалификацията, повишаване на качеството на висшето образование и
социалните услуги.. Така напр. Агенция по заетостта ще разшири дейността си с
уязвими групи на пазара на труда, като ще назначи нови трудови посредници.
Комитетът прие предложението на Деян Колев 100 новоназначени посредника да
работят преобладаващо с безработни роми: ще бъде добре ако тези посредници са
от ромски произход, тъй като Бюрата по труда имат осезаема нужда от посредницироми, както и от разширяване на програмата за ромските трудови медиатори,
аргументира се Колев.
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ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА
ОБЩНОСТЕН МОНИТОРИНГ НА ЗДРАВНИТЕ
УСЛУГИ В РОМСКА ОБЩНОСТ, ПРЕДСТАВЕНА В 4-ТАТА
ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В
КОПЕНХАГЕН
сериозни проблеми, особено в селските райони. Цяло политиката за
подобряване на достъпа на ромите до качествени здравни услуги все още е
една от най-слабите части от цялостната политика за интеграция на
ромите. Една от основните причини за това е липсата на подходящ
мониторинг и оценка (МиО). Програмата на срещата продължи с някои от
основните констатации, които Момчил Баев представи от първото
допитване на общността, което се проведе в общините Велико Търново и
Павликени в средата на 2011 година. Цифрите показват, че около 54% от
анкетираните не са здравно осигурени, 42% казват, че имат здравна
осигуровка и около 4% не знаят техния здравноосигурителен статус или не
са отговорили на въпроса. Друго значимо тревожно откритие на
изследването показва, че само 22% от здравноосигурените знаят
телефонния номер на техния общопрактикуващ лекар (ОПЛ).
Техническата предварителна среща на се проведе като част от участието
на "Амалипе" и Састипен в 4-тата Европейска Конференция по
Обществено Здраве, от 10-ти до 12-ти ноември 2011 г., в Копенхаген,
Дания.
ЧЕТВЪРТА ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНО
ЗДРАВЕ В КОПЕНХАГЕН, ДАНИЯ
подобряване на предоставянето на здравна услуга и подобряване на
здравните резултати в дългосрочен план. От друга страна, програмата ще
предостави доказателства за застъпничество на национално ниво за
насърчаване на политиката на интеграция на ромското здравеопазване. Г-н
Колев запозна присъстващите с първото проучване на общността в
пилотните населени места, което Център "Амалипе" проведе - следвайки
методологията на проф. Дас първата
анкета се проведе през юли, 2011.
О б щ н о с т н и т е м од е р ат о р и и
доброволци проведоха проучването,
при което бяха интервюирани 515
лица, като фокус групи от жени,
деца и мъже бяха организирани.
Резултатите бяха обобщени в
специален доклад. Застъпническите
дейности е още един от основните точки, за които г-н Колев говори. След
резултатите от анкета, Център "Амалипе" организира дейности по
застъпничество пред местните институции и доставчици на услуги. Те
включваха среща с Регионалната здравна
инспекция, среща с
Регионалната здравноосигурителна каса и национална конференция, на
която присъства Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав
Дончев. Председателят на Център "Амалипе" също участва в друга
дискусия, като част от 4-та Европейска конференция по обществено
здраве. Темата беше "Фондовете на ЕС и интеграцията на ромите".
Участници в кръглата маса бяха и Андор Урмос (Андор Urmos) от ГД
"Регионална политика" (DG Regio) и Ричард Прайс (Richard Price)от ГД
"Здравеопазване и защита на потребителите" на Европейската комисия
(DG SANCO). Г-н Колев сподели мнение и опит в проблемната област за
това как структурните фондове може да се адаптират към нуждите на
държавната политика за интеграция на ромите, както и иновативни
многоспектрални подходи към този въпрос. Той обясни, че през 2006 г. и
2007 г. "Амалипе" поведе застъпническа кампания на ромските
неправителствени организации за включване на въпросите на
интеграцията на ромите в оперативните програми и поради това сега в
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в България са
обявени възможности за проекти, таргетирани към ромите. За следващия
период на планиране, той настоя, че Европейската комисия следва да
включват изпълнението на Националната стратегия за интеграция на
ромите като част от така наречените "условия" (conditionalities) пред
държавите с цел получаване на средстват а на ЕС. В
допълнение,регламентите на Европейския социален фонд (ESF) следва да
включат определен дял за интегрирани действия в маргинализирани
общности - както е било чрез чл. 7 от регламентите наЕвропейския фонд за
регионално развитие(ERDF). В отговор на тези предложения, г-н Урмос се
съгласи, че интеграцията на ромите трябва да бъде част от условностите
(conditionalities). "Новите регламенти за следващия период са предложени
от Европейската комисия, но Съветът е окончателното решение. Ще има
много преговори и компромиси. Ето защо ромското гражданско общество
трябва да бъде много активнов отстояването на изискванията си", подчерта
Андор Урмос.

Център Амалипе
ДУХОВ ОРКЕСТЪР „ДЕФИЛИР“ И МАЖОРЕТЕН
СЪСТАВ КЪМ СОУ „ИВАН ВАЗОВ“ С ПОРЕДНИЯТ
МЕДАЛ ОТ МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
Преди броени дни духов оркестър „Дефилир“ и Мажоретен състав
към СОУ „Иван Вазов“ за пореден път доказа своя професионализъм на
международна сцена. Заедно с танцов състав „Фолклорна китка“ – град
Вършец музиканти и танцьори получиха медал и грамота след бурно
аплодираната си изява в гр.
И с т а н бул , Ту р ц и я . П ъ р в и я т
международен средиземноморски
фестивал се проведе в рамките на
три дни в края на месец ноември, и
събра на една сцена групи от всички
б а л ка н с к и д ъ р ж а в и .
П од
ръководството на хореографа
Невена Стоянова и музиканта
Димитър Пеев, момичетата и
момчетата защитиха името си в
конкуренция с групи от Сърбия,
Македония, Турция, Гърция и България. На открита сцена в центъра на 12 милионен Истанбул с децата на Вършец пяха и танцуваха и участниците от
останалите групи, което е истинският атестат за нашите умения. Наградата
връчиха организаторите и част от кметското ръководство. В празник на
фолклора и изкуството се превръщаше и всяка вечер, когато прибирайки се
в хотела, живеещите наблизо
настояваха да потанцуват с нас и да
послушат духовия оркестър. В
тясната уличка се събираха туристи
от всички краища на света, които
играеха български хора повече от
час. Групата от Вършец събра доста
впечатления и от красивият град, в
който да се придвижиш в огромните
задръствания също се оказа
истински майсторлък. Истанбул е
разположен от двете страни на
Босфора, а участниците в културното събитие можаха да се запознаят
както с Европейската, така и с Азиатската му част. С небе, обсипано с
куполи и минарета, Истанбул е един от истински романтичните градове. В
се разходихме по същите улици, където са минавали кръстоносците и
еничарите, разглудахме джамиите, надникнахме в султанския харем се
пазарихме на Капалъ чаршия. Лесно е да се загубите в историята на
Истанбул, но модерен Истанбул, от своя страна, е един кипящ метрополис,
така че има какво да видите и от него. Търговията е от световна класа, а
нощният живот около площад Таксим продължава до ранни зори. И
въпреки че градът не е столица, той е културният и бизнес център на
страната, откъдето започват всички нови тенденции.Трафикът между
двата континента е доста натоварен – фериботите по Босфора не спират, а
опашката на Златния рог е постоянна. По крайбрежните улици има много
кафенета, в които може да пийнете по чаша чай или турско кафе и да се
любувате на гледката. Освен изключителните нови впечатления, духов
оркестър „Дефилир“ получи покана за други международни фестивали, а
за Вършец се заговори като за града с изключително талантливи деца.
НА ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА СЕ СЪБРАХА УЧИЛИЩАТА
РАБОТЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА
РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ”
В уютната атмосфера на хотел „Кирека” в подножието на Мадарските
скали се проведе Втората работна среща на училищата от област Шумен,
работещи по проект „Превенция на отпадането на ромските ученици от
училище”. Срещата се организира от Директорите на училищата, които
заедно с екипите си участваха в нея. Финасирането е от бюджетите на
училищата. Шуменска е областа с най-много участници в проекта.
Акцентите на проявата са свързани с представянето на добрите практики
на базовите училища, проблемите свързани с отпадането на ромските
ученици от училище и начините за решаването им. Участието на екипите,
представляваше отлична възможност за дискутиране на важни
практически аспекти на образователната интеграция, включително и за
уточняване на подробности във връзка с бъдещите инициативи и
съвместни дейности. Според участниците в срещата „Работните срещи с
учителите от базовите и пилотните училища са задължителна и
необходима дейност...”, „..този формат на неформални срещи на всички
екипи ми харесва, защото си обменяме информация и само за работа
говорим, дори и на вечеря. Директорите на базовите училища са много
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добри организатори, те са двигателите. Няма друга такава
област като нашата, с такъв формат. Пак сме новатори.
Пилотните училища много добре приемат идеите на
Център „Амалипе” и искат да работят, а това е добре. Трябва
постепенно да се разчупват консервативните нагласи и стереотипи.
Има и такива елементи в някои колективи, но то в начало е така. И ние сме
били така, но сме извървяли дълъг път. Важното е да има желание за

промяна. И най-важното колегите вярват, че работата по този проект ще им
помогне да си разрешат проблемите...” Инициативата е важна стъпка
напред за развиване на контактите между училищата, които срещат сходни
проблеми в ежедневната си дейност и търсят за тях общи решения.
Информирани са регионалните координатори по АБФ до края на
седмицата да напишат материали за дейността си.
УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПГТЛП – ОМУРТАГ ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ
ЗА РАБОТА С РОМСКИ УЧЕНИЦИ
Целият педагогически колектив на Професионалната гимназия по
транспорт и лека промишленост – Омуртаг премина обучение за работа в
мултикултурна среда и техники за превенция на отпадането на ромските
ученици. Обучението се проведе от 25 до 27 ноември в гр. Лясковец и бе
организирано от Център „Амалипе” в рамките на проект „Заедно в
училище и в свободното време”,
който Професионалната гимназия е
защитила по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.
Чрез комбинация от лекции и
множество интерактивни игри,
участниците се запознаха с факти от
ромската история и култура,
дискутираха различните ромски
г р у п и в о б щ и н а О м у р т а г,
спецификата на образователните
нагласи в отделните селища на общината. Особен интерес те проявиха към
методите и средствата, използвани за задържане на ромските деца в
училище по проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици”,
ко й т о п о н а с т о я щ е м Ц е н т ъ р
Амалипе реализира в 96 училища от
цялата страна. В края на обучението
те съставиха индивидуален план за
всеки застрашен от отпадане ученик
в Гимназията, както и за включване
на ромски родители в училищния
живот.
В Професионалната гимназия по
транспорт и лека промишленост –
Омуртаг се обучават над 200
ученици, като близо една трета от тях са ромски младежи и девойки от
Омуртаг, Беломорци, Камбурово и други населени места в региона.
Отпадането е сериозен проблем, особено сред ромските момичета. С цел
превенция на отпадането, ПГТЛП реализира комплексни мерки, които
включват подсигуряване на безплатен транспорт, въвеждане на СИП
„Фолклор на етносите”, включване на ромски младежи в Училищния
парламент, индивидуална работа с всеки застрашен от отпадане. Център
Амалипе е партньор на училището в тези усилия.

Център Амалипе
ОБУЧЕНИЕ НА ОБЩНОСТНИ МОДЕРАТОРИ ОТ
БЪЛГАРИЯ, РУМЪНИЯ И ГЪРЦИЯ
В четири поредни дни, в периода от 1 до 4 ноември, в комплекс
„Бряста”, близо до Велико Търново, общностни модератори от три Балкански държави
споделяха своя досегашен опит, разменяха
идеи и търсеха съвместни решения по
различни казуси, за справяне със
специфични проблеми на ромските деца,
жени и семейства. Участници в срещата
бяха представители на
общо осем
Центъра за развитие на общността.
Центровете са разкрити в рамките на
проект „Насърчаване на теренната работа в
маргинализирани и традиционни групи на
ромската общност” и се реализира на
територията на Гърция, България и
Румъния от Център Амалипе / за България
/, от Лига Про Европа / за Румъния/ и от
АРСИС / за Гърция/. По време на срещата,Общностните модератори представиха
дейността на всеки отделен Център, от момента на неговото разкриване до настоящия
момент. Във всеки Център за развитие на общността работят по двама общностни
модератори, чиято основна задача е да подпомагат усилията по места за активизиране и
мобилизиране развитието на местния социален капитал чрез различни местни
инициативи. активизиране на ресурсите и капацитета на ромската общност, с цел
нейната модернизация и преодоляване на специфични проблеми като: отпадане на деца
от училище; ранни бракове и ранна бременост; повишаване на здравната култура и др.
Основна част от планиране на работата на Центровете е на база проучване на терен
нуждите, специфични проблеми и набелязване на конкретни дейностти за тяхното
решаване. За периода на своето функциониране общностните модератори от Центровете
на територията на РБългария, са провели както кампании , които са на територията на
цялата страна, така и местни инициативи, които са в съответствие на нуждите на
местната ромска общност. Ето и една част от тях :
·
Кампанията „ Да влезем в час „ проведена на територията на Република България и
чиято цел бе колкото се може повече ромски деца на 15 септември /началото на учебната
година / да влезнат в класните стаи.
·
На 1 октомври се състоя Рома Прайд – Денят на ромската гордост, преминал под
надслов « Имам една мечта: Да учим и живеем заедно! «.
·
Кампании « Искам да бъда студент « и « Отново на училище «, чиято цел бе да се
повиши мотивацията за продължаващо образование.
По места Общностните модератори споделиха как на база работата им на терен, директно
в ромските махали, са инициирали следните действия на местната власт:
·
В град Камено, като следствие на индентифицираните потребности на местната
ромска общност, кмета на Община Камено е предприел конкретни действия за улиците в
ромската махала.
·
Модераторите от Центровете в общините Пещера и Етрополе в партньорство с
местни училища, успяха да създадат Родителски клубове, чиято основна задача е да
привличане и ангажиране на родителите в училищния живот чрез участието им в
решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане; създаване на активна
връзка между училището и родителската общност.
·
В град Нови пазар са върнати отново в училище две деца.
По време на срещата своя опит споделиха и модераторите от Центровете на
територията на Гърция и Румъния. В двете партниращи страни по проекта, работата с
ромска общност е насочена най-вече към превенция на ранните бракове и ранните
раждания. Модераторите работят с фокус групи от жени и деца, което прави тяхната
работа с по тясна насоченост.
По време на срещата, представителите на Центровете за развитие на общността
работиха и по изработване на Стратегически план за действие до края на проекта –
януари 2013 г..Бяха изработени конкретни планове за работа през следващите 2 месеца
на всеки Център, съобразно конкретните потребности. Участниците бяха запознати със
спецификата при подбора и работата с доброволци, както и с тяхната последваща
мотивация и ангажираност.
Участие в Съвместната международна среща участваха модераторите от шесте
новооткрити центъра в България – в градовете Нови пазар, Каспичан, Етрополе, Пещера,
Камено и Бяла Слатина, по двама модератори от Гърция и Румъния, както и
представителите на неправителствени организации, подкрепящи и мониториращи
дейността им – сдруженията „Свят без граници” – Стара Загора „Нов път” – Хайредин,
„Верният настойник” – Бургас и разбира се Център за междуетнически диалог и
толерантност Амалипе, Велико Търново.
КОНЦЕРТ НА ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА КЪНТРИ ГРУПА „MOUNTAIN
QUICKSTEP” СЕ СЪСТОЯ В ГР. ПЕЩЕРА
На 8 ноември 2011 г. от 18.00 часа в сградата на читалище «Развитие» гр. Пещера, се
състоя концерт на известната американска кънтри група „Mountain Quickstep” САЩ.
Концертът бе по инициатива на Посолството на САЩ в България и със съдействието на
Център за развитие на общността, гр. Пещера, създаден от ЦМЕДТ «Амалипе».
Партньори на инициативата са Община Пещера и СНЦ «Слънце за всеки», гр. Пещера.
Групата бе представена от културния аташе към Посолството на САЩ в България, г-н
Ричард Дамстра. Музиката на „Mountain
Quickstep” съдържа елементи на
традиционната северноамериканска
музика и ранна кънтри музика от
планинските региони на Апалачите и
Смоуки Маунтин, САЩ. Повече от 13
години „Mountain Quickstep” предлага на
публиката в САЩ и чужбина изпълнения
на цигулка, песни от американския
фолклор и сложни танцови стъпки.
Характерното потропване с крак в една
инструментална и вокална хармония, в
която се открива френско-канадско и
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келтско влияние, е образец на разнообразието в американските
музикални традиции. Концертът предизвика голям интерес от
страна на общността в град Пещера. Присъстваха представители на
местната власт, граждани от Пещера и околни населени места.
ЗДРАВНИ БЕСЕДИ ИНИЦИИРАХА ОБЩНОСТНИТЕ МОДЕРАТОРИ КЪМ
ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА
От 11 до 16 ноември 2011 г. общностните модератори от Центровете за развитие на
общността, създадени от ЦМЕДТ ”Амалипе” по проект „Насърчаване на теренната
работа в маргинализирани и традиционни групи на ромската общност”, инициираха
провеждането на здравни беседи по теми, които бяха посочени от местното население
като важни за тях. Изборът на темите не беше случаен, а точно и конкретно избран на база
провежданото картографиране сред местното ромско население. В гр. Етрополе
модераторите от Центъра за развитие на общността, със съдействието и в партньорство с
Регионалната здравна инспекция - София област, проведоха здравна беседа на тема:
„Профилактика на злокачествените
заболявания при жените”. Лектор беше др Константина Кирилова, която по много
интересен и достъпен начин поднесе
информацията пред събралите се жени.
Особен интерес присъстващите проявиха
към ПРЕВЕНЦИЯТА НА
РАКА НА
ГЪРДАТА . В гр. Бяла Слатина на 16
ноември 2011 г. модераторите от Центъра
за развитие на общността инициираха
здравна беседа на тема:
„Заразни и
инфекциозни заболявания и начини на
предпазване от тях”. Тъй като беседата
беше насочена към деца от 1. до 4. клас и техните родители, събитието се проведе в
сградата на НУ «Христо Смирненски»- гр.Бяла Слатина. За лектори бяха поканени д–р
Христо Гашевски (специалист инфекциозни болести) и г-н Николай Минчев от ХЕИБяла Слатина. В края на беседата всеки родител получи по един пакет, съдържащ
тоалетен сапун, мокри кърпи и брошура за инфекциозните болести, предоставени от
ХЕИ – Бяла Слатина. На присъстващите деца пък бе дадена по една вафла , която да
разпечатат, след като първо си измият ръцете с вода и сапун. Мероприятието беше
подкрепено и от СНЦ «Нов път» гр. Хайредин, които са партнираща и мониторираща
организация на дейността на Центъра за развитие на общността, Бяла Слатина.
СРЕЩА С УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „ ХРИСТО БОТЕВ”
С. ЛОПЯН
На 16 ноември 2011 г. общностните модератори от Центъра за развитие на общността, гр.
Етрополе проведоха среща с учители и ученици от ОУ „Христо Ботев” с. Лопян. Целта на
срещата бе да се представи дейността на Центъра за развитие на общността, функциите
на модераторите и възможностите за
партньорство с учебното заведение. На
срещата бяха обсъдени въпроси като:
доколко децата от училището са активни в
усвояването на учебния материал, какво
може да се направи съвместно за
повишаване на мотивацията на децата за
посещаване на училище, работа с
родителите за включването им в живота на
училището и др. В училището вече има
сформиран училищен парламент и
учениците вече са си избрали председател
на парламента. Учениците които участват в
училищният парламент много се вълнуват,
че са натоварени с определени отговорности , че те като ученици могат да вземат
решения, свързани с тяхното образование и бъдещо развитие. На срещата учители и
ученици проявиха интерес към това какви са различните групи на ромската общност и
спецификите в обичаите и традициите им. Във връзка с това модераторите от Центъра на
следващата среща с учениците през месец ноември ще дискутират върху темата за
различните групи от ромската общност.
КАКВИ СА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И
ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ?
На 22 ноември 2011г. общностните модератори от Център за развитие на общността Нови пазар, съвместно с дирекция “Хуманитарни дейности” към община Нови пазар,
организираха среща
между представители на социалните служби, общинска
администрация и деца и хора с увреждания
от ромската общност.Срещата беше
инициирана като следствие на проведеното
от общностните модератори
картографиране на ромската общност в
град Нови пазар. По време на разговорите и
срещите си с местната общностна
модераторите бяха
поставени редица
въпроси и запитвания, свързани с правата
на децата и хората с увреждания.
Участниците в срещата задаваха най-вече
въпросите: ”Кога ще има достатъчно
бройки за лични асистенти?” и „Какви са
изискванията за отпускане на технически
помощни средства?”. Към служителите на отдел „Закрила на детето” към ДСП бяха
отправени въпроси за условията и реда за кандидатстване за приемни семейства и
възможностите хора с увреждания да станат приемни родители. Представителите на
социалните институции отговориха компетентно на всички въпроси. Останаха и
въпроси, за които институциите се ангажираха да участват в нови срещи, където да се

Център Амалипе
ОТБЕЛЯЗАХА ДЕНЯ НА СЕМЕЙСТВОТО
В НОВИ ПАЗАР
В Деня на семейството - 21 ноември 2011 г. децата от 2 ОУ - гр. Нови пазар
рисуваха и дискутираха на тема „Кой е моят будител?”. Събитието бе организирано
от общностните модератори към Центъра за развитие на общността в град Нови
пазар, а участие в него взеха 24 деца от 1. до 4. клас. Тъй като темата за народните
будители не бе засегната по-рано от общностните модератори, в Деня на
семейството те решиха да попитат
децата кого считат за будител. На децата
бяха раздадени листи и маркери и те
чрез рисунка изразиха своите идеи за
днешните будители и за семейството.
Малките художници бяха много
ентусиазирани и
проявиха голям
интерес към темата на събитието. За
част от тях будители се оказаха учители,
за други от децата - майки, бащи,
дядовци, а за някои от децата се оказа, че
будители са самите общностните
модератори от Центъра за развитие на
общността. Докато рисуваха учениците задаваха множество въпроси: дали ще има
и други такива интересни срещи с тях и ще се обсъждат ли и други теми, свързани
със семейството. За тях особено интересно бе и това, че хора от ромската общност
(в лицето на общностните модератори) работят по такива интересни теми и че
досега никой не е правил толкова интересни срещи с тях. Накрая на срещата,
заради положената старателност и внимание по време на срещата, децата получиха
по едно сокче и по една вафла, като освен тях получиха седмични програми, в които
да попълнят своята училищна програма, както и линийка с таблицата за
умножение.

РОМСКО ЗДРАВЕ
СЪВМЕСТНО ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ ПО
ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИВ/СПИН СЕ ПРОВЕДЕ КРАЙ ГАБРОВО
Ето, че градовете Велико Търново и Габрово отново стремглаво вървят
напред. Обединявайки се в идеята да направят изнесено обучение заедно, близо 30
доброволци на младежките клубове, работещи по превенция на ХИВ/СПИН и рисково
сексуално поведение успяха да поработят заедно в една нова насока. Самото обучение
се проведе на 15-ти и 16-ти ноември 2011 година в почивен дом Еделвайс, който се
намира на 20 км. от град Габрово в местността Узана. Проведохме общо осем сесии,
които бяха разпределени съответно по четири за всеки от работните дни. Започнахме
обучаването още със самото си пристигане в базата. Набързо всеки се представи,
обсъдихме най-важните правила, с които да направим престоя си там по-приятен и
ползотворен и се заловихме за работа.
Тема на обучението бе работата на терен. Желанието на доброволците да научат повече
както за принципите за работа на терен, така и за това как да бъдат добри сътрудници на
терен ги накара да задават безброй въпроси на опитните си обучители. Най-интересни
на участниците бяха методите за избягване или излизане от конфликт създал се на
терена.
Всички активно вземаха участие и показаха, че имат невероятен потенциал. Водещите
работиха с удоволствие с групата и успяха да дадат ценни съвети за това как да работим
ефективно и разбира се безопасно.
Обучението, както се очаква, не мина без своята сладка доза забавление. Вечерта
премина в игри, танци и прекрасни емоции. Доброволците от двата града се сработиха и
образуваха един чудесен екип, които може както да работи продуктивно, така и да се
забавлява ефективно!
ПРИКЛЮЧИ ДВУЕТАПНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО МЕТОДА „ДОПИТВАНЕ
ДО ОБЩНОСТТА” ПО ПРОЕКТ ЗА ОБЩНОСТЕН МОНИТОРИНГ НА
ДОСТЪПА ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА УЯЗВИМИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ
Основната цел на изследването бе да се направи оценка на достъпа до здравни услуги
на уязвимите етнически общности в проектните населени места по метода „допитване
до общността”, което ще позволи да се разработят ефективни стратегии за подобряване
на практиките на предоставяне на тези услуги в дългосрочен план. Близо 50 местни
доброволци бяха ангажирани с провеждането на двуетапното анкетиране, през първия
етап екипът събра и обработи общо 515 стандартизирани анкетни карти, а през втория
етап – 500 анкети. Анкетата съдържа въпроси в четири основни сектора – достъп до
първична медицинска помощ, спешна и болнична помощ, детско и женско
здравеопазване. Това определи и профила на потенциалните респонденти – жени над 28
г. възраст от четирите проектни села – Водолей и Балван от община Велико Търново и
Батак и Върбовка от община Павликени.
Първото анкетиране, което се проведе през август като цяло потвърди нашите
очаквания за характера на проблемите в достъпа до здравеопазване в проектните
населени места, дължащи се до голяма степен на липсата на информация относно
условията и практиките за предоставяне на здравна помощ в отделните сфери.
По отношение на достъпа до първична медицинска помощ беше констатирано, че
повече от половината от респондентите са здравнонеосигурени, близо 80% общо от
анкетираните не знаят телефонния номер на личния си лекар и на личния лекар на
техните деца, не ходят на профилактичен медицински преглед и не са в състояние да
купуват лекарства, предписани от лекар да тях , или за техните близки.
Изследването на достъпа до спешна и болнична медицинска помощ регистрира
тревожни резултати, които показаха, че 70% от респондентите не са информирани дали
трябва да заплащат престоя си в болница, а всяка втора анкетирана жена е била обект на
дискриминация от страна на болничните власти. Дискриминацията също лежи и в
основата на факта, че в 59% от случаите спешната помощ не реагира адекватно на
повикване и закъснява необосновано. Респондентите съобщиха за наличие на смъртни
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случаи на млади хора от селата с кардиологични проблеми, починали
вследствие на необосновано забавяне на екипа за спешна помощ.
В общи линии навсякъде личните лекари се стараят да спазват имунизационния
календар на децата. Въпреки, обаче, че децата до 18 г. възраст са
здравноосигурени по закон, близо в 20% от случаите майките са били принудени да
плащат за прегледите на децата си при лекар, а 63% от децата не са посещавали тази
календарна година зъболекар по конкретен повод – профилактичен преглед, или друга
дентална процедура.
Негативни са и тенденциите в женското здравиопазване. Половината от жените от
проектните общности не са посещавали гинеколог през последната година и като цяло
не са наясно със здравното се състояние. Всяка година около 20% от бременните жени от
четирите села не могат да си осигурят средства за наблюдение на тяхната бременност
от медицинско лице, раждат безплатно, но не могат да ползват никакви други
медицински услуги след раждането.
Тъй като една голяма част от получените резултати, които по същество имат негативно
отношение към достъпа до здравеопазване, в основата си се дължат на лошата
информираност на хората, това послужи като ориентир за проектия екип, който си
постави краткосрочна застъпническа цел, а именно:
Повишаване на чувствителността и информираността на хората от проектните
населени места относно законовите правила при предоставянето на различните здравни
услуги, както и правата и задълженията на пациента.
Планираните дейности за повишаване на информираността на общността в проектните
населени места прерасна в информационна кампания под мотото „Здраве за всеки” със
следните дейности:
Активистите от клубовете за местно развитие във Върбовка, Батак и Балван, с
подкрепата на Център „Амалипе” разработиха и изнесоха пред повече от 1000 души в
горните три населени места, в три последователни дни – от 7 до 9 септември, театралномузикално шоу, озаглавено „Докторе, къде
си?”.
За децата от 1 до 4 клас подготвихме
беседи, свързани с личната хигиена и
болестите на „мръсните ръце”. За
всичките 280 деца от 1 до 4 клас от
четирите училища закупихме четки и
пасти за зъби, а обучителите показаха на
децата нагледно как правилно трябва да
си мият зъбите.
Младежи-доброволци от Център
„Амалипе” проведоха интерактивни
дискусии с юношите от 5 до 8 клас по
въпроси, свързани с половото съзряване,
отношенията между половете, ранните бракове, нежелана бременост и контрацепция и
полово предавани болести.
За хората от четирите села екипът подготви и разпространи в общо 600 къщи в четирите
села информационни материали, написани на достъпен език, с които информираме
хората за достъпа до спешна и болнична помощ, за какво и колко трябва да се плаща,
както и специално картонче с контактна информация за общопрактикуващите лекари в
четирите проектни населени места.
Проведохме срещи с личните лекари по населени места и ги запознахме с резултатите
от първото проведено допитване до общността. На срещите акцентирахме върху
мерките, които трябва да бъдат взети незабавно от тяхна страна за повишаване на
достъпа до здравни услуги на местните хора.
Второто анкетиране се проведе през ноември, като спазихме същата методика и
въпросни
Извършената оценка на достъпа до здравеопазване след втория етап на изследването
индикира няколко важни извода:
Регистрира се подобрение в достъпа до здравеопазване в проектните населени места в
почти всички области както следва:
Достъп до първична медицинска помощ –
от оценка „слаб” при първото оценяване,
д о с т ъ п ъ т с е п од о б р и д о о ц е н ка
„задоволителен”.
Достъп до спешна и болнична помощ - от
оценка „слаб” при първото оценяване,
достъпът се подобри до гранична оценка
на достъп между „слаб” и
„задоволителен”.
Достъп до детско здравеопазване - от
оценка „задоволителен” при първото
оценяване, достъпът се подобри до оценка
„добър”.
Достъп до женско здравеопазване - от
оценка „слаб” при първото оценяване, достъпът се подобри до оценка „задоволителен”.
С избора на стратегия на информиране, като възможна застъпническа стратегия,
проектният екип целеше да осъществи бърза интервенция в отделните населени места,
която:
да отстрани до голяма степен съществуващите субективни причини от информационен
характер
да доведе до осезаемо подобрение на информационните параметри на достъпа до
здравни услуги, което да се регистрира още на второто анкетиране
да покаже, че подобни дейности са от компетенциите и са задължение на местните
здравни институции.
Проведената информационна кампания „Здраве за всеки” между двата етапа на
изследването, изигра решаваща роля за регистрирането на подобренията в достъпа до
здравеопазване.
За постигането на ефективно и устойчиво подобрение на достъпа до здравеопазване в
проектните общности обаче е необходимо разработване и провеждане на дългосрочни
застъпнически действия на всички нива, които да адресират регистрираните проблеми
по подходящ начин.

Център Амалипе
РОМСКО ЗДРАВЕ
АНАЛИЗ НА РЕФОРМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И
ТЯХНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ РОМСКАТА ОБЩНОСТ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА
НОЕМВРИ 2011
ДЕЖУРНИ КАБИНЕТИ НА ДЖИПИТАТА
Общо в страната има разкрити 94
кабинета, като най-голям е броят им в
столицата – 15, във Варна – 11, и в
Пловдив и Бургас – по 7. В столицата
средно на месец минават над 9 хиляди
души, във Варна – над 7 хиляди, а в
Пловдив – над 5 хиляди. В по-малките
областни градове средно на месец
минават около 1000 души. Дежурните
кабинети бяха създадени в началото на
тази година. Те дават възможност да се
оказва медицинска помощ, след като приключи работният ден на
общопрактикуващите лекари, както и в събота и неделя и през празниците. За тази цел
джипитата получават допълнително по 11 ст. от НЗОК за всеки пациент в листата си на
месец. Срещу това лекарите трябва да осигурят кой ще поеме пациентите им, когато те
не са на работа. Това може да бъде техен колега, медицински център или ДКЦ. В
отдалечените и труднодостъпни райони, където има недостиг на специалисти,
общопрактикуващите лекари имат право да получават допълнителното финансиране
срещу осигуряването на дежурства и по телефона. От МЗ отчитат, че с 20% е намалял
притокът на пациенти към спешните портали на болниците за първата половина на
тази година, а амбулаторните прегледи в Спешна помощ през второто тримесечие са
редуцирани с 8%.
ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ЗДРАВНОТО МИНИСТЕРСТВО
От 1 януари всяка болница в страната ще бъде длъжна да съобщава за ражданията,
които са извършени в нея. Информацията ще се подава в електронния регистър на
здравното министерство. Това ще даде възможност да се повиши контрола над
лечебните заведения и да се осигури максимална сигурност и качество за пациентите в
тях. Също така ще помогне за вземането на своевременни управленски решения.
Данните за ражданията ще се подават от всяка болница с АГ отделение до 24 часа от
извършването им. Вписването ще се осъществява от оторизиран специалист, който ще
носи персонална отговорност за достоверността на данните и ще влиза в системата с
електронен подпис. В регистъра ще се подава информация за мястото, датата и часа на
раждането, данни за майката и за детето – пол, килограми, състояние, ръст, както и как
е протекло самото раждане. Също така ще се вписва кой лекар е водил раждането, дали
бременността е ин витро и дали майката се отказва от детето си. Регистърът ще се
намира в изчислителния център на МЗ в НМКЦ и ще се поддържа от отдел
„Електронно здравеопазване“. Изграждането му струва 28 000 лева. Достъп до
пълната информация в регистъра ще има здравното ведомство, а всеки човек ще може
да вижда в реално време колко деца са се родили в отделните области на страната.
Наред с това започна изграждането на електронна информационна система на
медицинската експертиза. По този начин ще се повиши контрола в системата и ще се
улесни проследяването на документите за пациентите, които са кандидатствали в
ТЕЛК. Финансирането на системата ще се осъществи по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-6.2.12 „Единна
информационна система на медицинската експертиза в България”. Стойността на
проекта е 798 хил. лв., а бенефициент е НЕЛК. Изграждането на електронната
информационна система трябва да завърши до края на 2012 г. В нея ще бъдат
интегрирани Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните
картотеки за медицински експертиза (РКМЕ) и Териториалните експертни лекарски
комисии (ТЕЛК). По този начин ще има връзка между данните на всички структури и
ще се създаде централизиран регистър на гражданите, преминали през ТЕЛК.
Подобни регистри ще има и за трансфузионната хематология, за онкологичните
заболявания, както и регистър по акредитацията на лечебните заведения и обучението
на медициския персонал и регистър на медицински изделия
БЮДЖЕТЪТ НА НЗОК – КАТО МИНАЛОГОДИШНИЯ
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е балансиран, а
буферът в него ще бъдат 10 процента резерв в разходната част. Сумата е подобна на
миналата година, би могло да се каже че е бюджет на статуквото, но в този момент
запазването на разходите може да се разглежда в положителна светлина. Тази година в
бюджета на НЗОК има повече средства за болнична помощ, но това е така, защото се
прехвърлят дейности и лекарства, които бяха финансирани от Министерство на
здравеопазването през тази година - дейностите по хемодиализа и онкологията.
Първичната и медико-диагностичната дейност запазват размерите си от миналата
година, минимално увеличение има в денталната помощ, а резервът от десет процента
гарантира гъвкавост и предвидимост при разпределяне на средствата, отбеляза
министърът.
200 ХИЛ. ПОВЕЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕЗ 2011
С 225 202 са увеличени направленията за консултация със специалист през 2011 г.,
спрямо 2010 г. Само за последното тримесечие на 2011 г. на изпълнителите на
извънболнична медицинска помощ са разпределени 51 557 броя повече направления
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за консултация със специалист спрямо определените за същото
тримесечие на 2010 година. Увеличени са и средствата за медикодиагностични изследвания с 16,5 на сто. От тази година
направленията се разпределят по нов начин – не се взема предвид
единствено броят на населението в региона, а се отчитат и неговите специфични
характеристики – възрастова структура, вид населено място и други особености,
обуславящи потреблението на здравните услуги. Лекарите могат да преразпределят
при нужда направления, предвидени за диспансерни прегледи, профилактика и
рискови групи към такива за остри случаи и обратно.
БОЛНИЦАТА В ОРЯХОВО СПИРА ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ
Ръководството на болницата в Оряхово обяви, че спира приема на пациенти, оставяйки
жителите на три крайдунавски общини без медицинска помощ. До тази крайна мярка
се стигна, след като дълговете, които се трупат от миналата година, достигнаха
рекордната сума от 2 и половина милиона лева.Сметките на болницата са блокирани,
няма лекари, няма пациенти, спрени са и доставките на лекарства. Общината, която е
собственик, на два пъти е взимала решение за солидна финансова помощ, но така и не е
превела нито лев по сметките на болницата.
БЮДЖЕТ 2012 ОРЯЗВА ПАРИТЕ ЗА УПОЙКИ НА ЗЪБОЛЕКАРИТЕ
Поредните засегнати от готвения за следващата година „консервативен“ бюджет се
оказаха зъболекарите. Ако този бюджет се приеме, се залага един скрит дефицит по
отношение финансирането на денталната помощ за следващата година, алармираха от
Българския зъболекарски съюз (БЗС). Съгласно договореностите им с НЗОК в
последния вариант за бюджет на касата е било заложено за дентална медицина да
бъдат отделени 101 милиона лева. Във внесения в парламента проектобюджет за
следващата година обаче са им отпуснати 95,394 милиона лева. Според
предварителните разговори орязаните 5,6 милиона лева е трябвало да покрият
напълно упойката, използвана при определени групи лица - арестанти, деца, лишени
от родителски контрол или лекуващи се в специализирани заведения, както и на
възрастни хора в домове. Освен това предвидено било да компенсират напълно
поскъпването на сребърната амалгама. В договора за 2012 година е заложено влизане
на електронно отчитане на изпълнителите на дентална помощ, което е много важна
крачка не само за осъвременяване, но и контрол. Не са постигнати споразумения обаче
за исканото от БЗС връщане на арбитражните комисии по региони.
ПОЩИТЕ У НАС ЩЕ ИЗДАВАТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЗДРАВНА КАРТА
Европейската здравноосигурителна карта ще се издава и от нов изпълнител, с който
НЗОК има договор, като това ще става по облекчена процедура.. По този начин
услугата ще е достъпна във всичките 276 пощенски станции на територията на
страната. С картата здравноосигурените могат да получават необходимата
медицинска помощ при спешни и неотложни състояния при временно пребиваване в
държавите от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Досегашните
пунктове на предишната фирма-изпълнител вече няма да приемат заявления.
Заявлението за издаване сега ще се получава безплатно на място в пощенската станция
или може да бъде разпечатано от сайта на НЗОК. То се подава лично, като се представя
задължително лична карта и се оставя копие от нея. За лица до 14 години и тези до 16
години, които нямат лични карти, се представя акт за раждане и личната карта на
единия от родителите, като се оставят копия от двата документа. Отпада и
досегашното изискване за наличие на снимка и подпис върху картата, което също ще
улесни гражданите. Запазва се изискването и готовите карти да се получават лично или
от нотариално упълномощено лице. Картата и услугата по издаването й са безплатни, а
срокът за издаване е 15 дни.
КЗЗ: БЮДЖЕТ 2012 ЗАСТРАШАВА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ
Бюджет 2012 застрашава живота и здравето на българските граждани смятат от
Конфедерация Защита на Здравето, най-голямата национално представителна
пациентска организация. Отнася се до частта "Здравеопазване", която според тях
катастрофално ще застраши живота и здравето на всички български граждани,
нуждаещи се от медицински услуги. Това
става ясно от писмо, отправено към
р ъ ко в о д и т е л и т е н а д ъ р ж а в н и т е
институции. “Гласуването на бюджета на
първо четене в Народното събрание,
премина според нас, без възможността да
се приложат принципите, които дава
съвременната демокрация за нормално
провеждане на консултации и дебат със
заинтересованите страни. Сред тях са и
пациентите - една все по-многобройна и все по-неудовлетворена част от гражданското
общество в България. Демографските тенденции на страната, която е първенец по
застаряващо и все по-болно население, влошен социален и икономически климат,
нареждат страната ни на първите места в ЕС по нива на безработица и бедност. В
проектобюджета за 2012 година отново се заделят само 4% от БВП за покриване
нуждите на здравеопазването. За 3-та поредна година той остава непроменен. Това е
бюджет, който според последните данни на Евростат е близо 7 пъти по-малък от този,
отделян от страни като Германия,
Франция, Белгия и Холандия.
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