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ФОКУС
         С  анти-спин кампанията  
,,НУЛЕВА
СТИГМА,
НУЛЕВА
ДИСКРИМИНАЦИЯ”
Център
Амалипе отбеляза световния ден за
борба със спин
С информационни беседи, акции и образователни игри в цялата страна Център Амалипе
отбеляза Световния ден за борба със СПИН – 1
декември. Мотото на тазгодишната кампания
е „НУЛЕВА СТИГМА, НУЛЕВА ДИСКРИМИНАЦИЯ“ (Getting to Zero). Дейностите са част от
Национална анти-СПИН кампания на Програма „Превенция
и контрол на
ХИВ/СПИН“ на
Министерство
на
Здравеопазването,
а
целта им е повишаване информираността
продължава на стр. 2 >>

РОМСКА ОБЩНОСТ
Историите, които ни
вдъхновяват: Една птичка пролет
не прави, но е предвестник на
пролетта …
Асен е от хората, които разбиват клишетата.
Изглежда малко притеснен … в началото. Започне ли да разказва за това, което цял живот е
искал да постигне обаче, погледът му сякаш се
променя. И това звучи като клише, нали? Както
и думите му „Винаги съм искал да уча …“ Продължи ли нататък обаче, разбираш, че това,
което стои зад думите му е всичко друго, не и
клишета …
Разказвам тази история не заради Коледата
и не защото по Коледа
стават чудеса, защото
времето, когато тази история е започнала, Коледата все още не беше
овластена да прави чудеса. А защото чудесата
се случват тогава когато
ги поискаш достатъчно силно … и направиш
всичко възможно да им
помогнеш да се случат.
Асен е (не)обикновен ромски родител в едно
(не)обикновено "ромско" училище. От Карлово
е. Историята му звучи като емблематичен пример за образователната система, за системата
продължава на стр. 5 >>
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                 “Всеки ученик може да
бъде отличник” получи висока
оценка по време на международна
конференция
Образователната програма на Център Амалипе "Всеки ученик може да бъде отличник" бе
високо оценена по време на международната
конференция "Разширяване на хоризонтите –
мрежи и опит за успешното приобщаване на
ромите" в Dolenjske Toplice, Словения
М еж ду народната
конференция " Разширяване
на хоризонтите "
се проведе на 26
– 27 ноември. Тя бе организирана от Центъра
за изследвания и образование Ново Место (RIC
Ново Место) в сътрудничество с партньорствата
в проектите e-Roma Resource и Finally – финансова грамотност за ромите. Конференцията се
проведе под почетния патронаж на Негово Превъзходителство Борут Пахор, председателя на
продължава на стр. 3 >>

ФОКУС
                             Посланици в София
дискутираха необходимата подкрепа
за ромската интеграция
За
първи
път
европейските посланици се
събраха на
специална
среща, за да
дискутират
необходимата
подкрепа за политиките за
ромска интеграция. Срещата бе организирана
от Посолството на Норвегия на 9 декември по
инициатива на Н.Пр. Гюру Катарина Викьор и
на Център „Амалипе“. Тя събра посланиците
на Швейцария, Дания, Швеция, Нидерландия,
Белгия, Франция, Австрия, САЩ и Норвегия,
представителствата на Европейската комисия
и на Световна банка в София. За да представят
своите виждания по въпроса участваха представители на българското правителство и на гражданския сектор (Тръст за социална алтернатива,
Институт „Отворено продължава на стр. 4 >>
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ФОКУС
                    С  анти-спин кампанията            
,,НУЛЕВА СТИГМА, НУЛЕВА   ДИСКРИМИНАЦИЯ”
Център
Амалипе
отбеляза
световния ден за борба със спин
на младите хора по въпросите, свързани с ХИВ/СПИН и
насърчаване на толерантно отношение и съпричастност с
хората, засегнати от СПИН.
В кампанията се включиха доброволци на Клуб К7 – Велико Търново, Златарица и Елена, както и центровете за
развитие на общността от градовете Павликени, Горна
Оряховица, Стражица, Кнежа, Бяла Слатина, Долна Баня,
Етрополе, Камено и Пещера.
Актуални данни за разпространението на вируса може да
намерите ТУК (http://www.mh.government.bg/bg/novini/
aktualno/tazi-godina-sa-otkriti-novi-204-lica-s-hivinfekciy/)
Ето и повече информация за събитието по места:
Велико Търново:
Доброволческият Клуб К7 традиционно взе участие в
дейностите посветени на Световния ден за борба със СПИН
чрез инициативи в различни части на града. Центъра на събитието бе парк „Марно поле“, където младежите запазиха минута мълчание, държейки запалени свещи в памет на
починалите от болести, свързани със СПИН. По-късно доброволците раздаваха здравно образователни материали
и презервативи с интересни факти за синдрома и вируса
причинител. В деня преди кампанията се състоя и беседа
на тема ХИВ/СПИН с ученици от Професионална гимназия
по електроника „А.С.Попов“ във Велико Търново. По време на сесията пред младежите бяха презентирани няколко
видео записи, засягащи проблемите на хората живеещи с
ХИВ, а след това последва и кратка дискусия с доброволци
на Клуб К7.
Златарица:
Учениците от 11 клас при СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Златарица отбелязаха 1 декември с кампания в най-посещаваните от младите хора места в града. По-късно същия ден, съвместно с доброволци на Български младежки
червен кръст запознаха ученици от 8 до 12 клас с методите
за предпазване от ХИВ, проблемите на хората живеещи
с ХИВ/СПИН и подчертаха необходимостта от подкрепа
и разбиране към хората живеещи с вируса. Младежите
са доброволци към Клуб К7 – Велико Търново и изпълняват дейности по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/
СПИН“ на Министерство на здравеопазването.
Елена:
Ученици от СОУ „Иван Момчилов“ град Елена взеха участие в националната анти-СПИН кампания като проведоха
информационна кампания с младежи от 5 до 12 клас в
същото училище. Вечерта младежите раздаваха здравно
образователни материали и
презервативи в центъра на
града. Младежите са доброволци към Клуб К7 – Велико
Търново и изпълняват дейности по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“
на Министерство на здравеопазването.
Долна Баня:
За 4-та поредна година
ЦРО Долна Баня взе участие
в националната анти-СПИН
кампания. В СОУ "Неофит
Рилски" се проведе здравно-информационна беседа с
ученици, на която г-жа Елео-

нора Йорданова представи презентацията "Аз-човекът и
Той-СПИН-ът". На деня доброволци раздаваха информационни материали, брошури и презервативи.
Етрополе:
ЦРО гр. Етрополе, отбеляза Световния ден за борба със
СПИН – 1 декември. Участие взеха доброволци на Център ,,Амалипе'' от града. Раздадени бяха информационни
материали и презервативи с цел запознаване на хората с
рисковете от инфектиране с ХИВ и начини за предпазване.
Кампанията се проведе на площада пред сградата на Община Етрополе.
с. Виноград:
За трета поредна година Младежки Клуб ,,Амалипе”, с.
Виноград отбеляза Световния ден за борба със СПИН. С
помощта на доброволци бяха разредени информационни
материали, брошури и презервативи. Целта на кампанията бе да информира младите хора какви са начините за
инфектиране и предпазване от ХИВ.
Камено:
С панделка от свещи отбелязаха Световния ден за борба със СПИН в град Камено. Инициативата беше подготвена от доброволци на Центъра за развитие на общността
към Център Амалипе, град Камено. Младежите сглобиха
от свещи символа на борбата със СПИН. Панделката свети около 30 мин. пред търговската сграда, намираща се
срещу сградата на Община Камено, като така младежите
почетоха паметта на загиналите от болести свързани със
СПИН. По време на кампанията доброволците раздаваха
здравно образователни материали и презервативи.
Кнежа:
На 1 декември 2015 година, доброволци на ЦРО град
Кнежа и Местен клуб за развитие на общността, село Еница се включиха в отбелязването на Световния ден за борба
със СПИН. Те раздаваха здравно образователни материали
и презервативи в центъра на града, давайки повече информация за каузата.
Бяла Слатина:
На 01.12.2015 г. на Централния градски площад на град
Бяла Слатина доброволци към Център за развитие на общността гр. Бяла Слатина отбелязаха световния ден за борба със СПИН. В кампанията се включиха и стипендианти
по програма „Равен шанс достъп до средно образование”.
Младежите заедно организираха и проведоха кампанията,
като предварително изготвиха информационни материали. По време на кампанията младежите разпространяваха
брошури с информация за начините за инфектиране с ХИВ
и методи за предпазване. Доброволците посетиха и местното регионално полицейско управление, където също
разпространиха информационни материали, и презрвативи във връзка с кампанията.
Горна Оряховица:
На 01.12.15 г. В гр. Г. Оряховица се отбеляза Световния
ден за борба със СПИН. Кампанията се проведе в центъра на град Горна Оряховица,
където доброволци на ЦМЕДТ ,,Амалипе’’ раздаваха
здравно-образователни материали и презервативи на
хората. Капманията завърши
в квартал ,,Калтинец’’, където
също се радаваха здравнообразователни материали и
презервативи, а хората бяха
насочвани към КАБКИС в
град Велико Търново.
Стражица:
Център за развитие на общността гр. Стражица също се включи в Националната анти-
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СПИН кампания „Нулева стигма, нулева дискриминация“,
заедно с доброволци от СОУ "Ангел Каралийчев". Целта на
кампанията бе по-добра информираност на младите хора
за начините на инфектиране и предпазване от ХИВ. Доброволците на ЦРО град Стражица разпространиха презервативи и информационни материали сред младите хора.
>>> продължава от стр. 1

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ
                  “Всеки ученик може да бъде
отличник” получи висока оценка по време
на международна конференция
Република Словения. 260 участници от 12 страни представиха своята работа в рамките на двата дни на конференцията. Целта на организаторите на конференцията беше да
подпомогнат диалога на всички заинтересованите страни
в областта на приобщаването на ромите; да насърчат създаването на мрежи и сътрудничеството между министерствата и институциите, за да се създадат нови партньорства, както и да улеснят обмена на добри практики чрез
използване на материали, създадени в рамките на различни проекти в областта на интеграцията на ромите.
По време на базара на проекти, бяха представени 26
международни проекти. Повече от 90 доклада бяха представени на пленарните сесии.
Един от проектите, представени както по време на презентациите в конферентна зала, така и на щандовете, бе
програмата на Център Амалипе "Всеки ученик може да
бъде отличник", реализиран с подкрепата на Тръста за социален алтернатива. Теодора Крумова представи опита на
Център Амалипе за намаляване на отпадането на ромските
ученици от училище и въвеждането на интеркултурно образование. Програмата се основава на комплексен подход,
насочен към ученици, учители и родители. Холистичният
подход в програмата е довел до намаляване на процента
на преждевременно напусналите до 0.68 %. В момента тя
обхваща около 37 000 ученика. Участниците в конференцията бяха силно заинтригувани най-вече от устойчивото
привличане на родителите и превръщането на присъствието им в училище в про-активно участие и ангажираност
с живота и процесите в училище. В допълнение, участниците от Словения и Хърватска бяха много заинтересовани
от начини, методи и подходи за промяна на отношението
на учителите към ромските ученици и родители, включително включването на интеркултурни елементи в учебната
програма за всички ученици, както и развитие на ромската
общност като цяло.
Всички ресурси, презентации и изказвания могат да бъдат намерени на платформата www.eromaresource.com,
която представлява виртуален формат на конференцията.
Нейната цел е да представи резултатите и по този начин
да се гарантира устойчивостта на проектите, които са финансирани от публични средства и следователно трябва да
бъде достъпна за всички в дългосрочен план.

РОМСКО ЗДРАВЕ
Взаимно доверие
На 21.12.2015г., ЦМЕДТ „Амалипе” подпомогна 10 от активните доброволци към Центъра за развитие на общността – Павликени да възстановят здравноосигурителните си
права, като покри половината от осигуровките им за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2015г. Останалата половина
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ще бъде заплатена от самите доброволци, като те ще поемат и ангажимент да заплащат редовно здравните си осигуровки след 1 януари 2016 г., както и да продължат да се
включват в дейността на Центъра. Подкрепата е в рамките на проект „Местни инициативи за ромска интеграция”,
финансиран от Европейската агенция за основни човешки
права. Доброволците приеха да участват за периода от
декември 2015г. до септември 2016г. в Инициативи за повишаване на капацитета и взаимното доверие на местно
ниво в община Павликени, изпълнявана в рамките на проект LERI, финансиран от Агенцията за човешки права на ЕС.
Целта на ЦМЕДТ „Амалипе“ е да реализира подкрепата
си към здравно неосигурените лица във възможно найпълен обем, както и да отпусне финансова помощ на възможно най-много кандидати. Дейността на ЦМЕДТ „Амалипе” е насочена към създаване на по - добри условия и
осигуряване на равен достъп на всички лица до здравни
услуги, независимо от тяхната възраст, етническа и социална принадлежност. Особено внимание се обръща на подобряване на здравното обслужване на групите в неравностойно положение.
23 декември е последният ден, в който хората с прекъснати здравноосигурителни права могат да ги възстановят
двойно по-евтино, като заплатят таксите за тези месеци от
последните три години, в които не са им плащани здравни
осигуровки. След тази дата връщането в здравноосигурителната система ще става на базата на заплатени осигуровки през последните пет години.

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ
                    Заместник-посланикът на Австрия
връчи награда на Център Амалипе в
училището в Джулюница
На специална церемония, която се проведе в ОУ "П.Р.
Славейков", с. Джулюница на 14-ти декември, заместникпосланикът на Австрия Н. Пр. Томас Щьолцл връчи наградата за постижения в междукултурния диалог на Австрийското федерално министерство за Европа, интеграция и
външните работи. Тя е присъдена на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" за проекта за
намаляване на отпадането на ромските ученици от училище "Всеки ученик може да бъде отличник".
ОУ „П. Р. Славейков” – с. Джулюница е едно от водещите
училища в този проект, което бе мотивът за избор наградата да бъде приета там от председателя на Център "Амалипе" Деян Колев и представители на образователния екип
на организацията. На церемонията присъства кметът на
община Лясковец д-р Ивелина Гецова и множество други приятели на училището и организацията. Символичен
домакин бе директорът на ОУ „П. Р. Славейков” Даниела
Христова, а малките домакини – ромските деца поднесоха
поздрав за приятелите си от Амалипе и за заместник-посланика Томас Щьолцл.
Повече информация можете да намерите на: http://www.
romaeducation.com/bg/news-bg/570-zamestnik-poslanikatna-avstriya-vrachi-nagrada-na-tzentar-amalipe-v-uchilishtetov-dzhulyunitza
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КХЕРЕ (У ДОМА)
ЦРО Павликени организира
кампания за набиране на дрехи, оборудване
и консумативи
По инициатива на Център за развитие на общността
град Павликени, местните клубове в с. Батак и град Бяла
Черква, създадени към ЦМЕДТ „Амалипе”, се организира
кампания за набиране на дрехи, играчки, бастуни, медицинско обурудване и консумативи. Дарението бе осигурено благодарение на Сдружение ,,Верният настойник” с
председател г-н Жельо Желев от гр. Бургас и Сдружение
,,Свят без граници” с председател г-н Ганчо Илиев – гр. Стара Загора.
Добросърдечието и желанието
на модераторите
Стефан Стефанов,
ЦРО-Павликени;
Венелин Илиев, гр.
Бяла Черква; Сергей Сашев, с. Батак,
и тяхното усърдие
помогна дарението да достигне до
децата от детските
градини на община Павликени и ромската общност в гр.
Бяла Черква, с. Стамболово и с. Батак.
Много хора имат желание да помогнат, но не го правят,
защото смятат, че тяхната помощ е незначителна и не би
довела до промяна. Ние ви уверяваме, че и най-малката
помощ е от голямо значение – „ Заедно можем повече”.
През последните няколко години ЦРО-Павликени се доказа със своето участие в различни кампании в подкрепа на
деца-ученици, възрастни и болни хора, за което сърдечно
им благодарим.
ЦМЕДТ „Амалипе” изказва своите благодарности на инж.
Емануил Манолов, кмет на общ. Павликени за подкрепата
и съдействието на колегите от ЦРО-Павликени.

НАБЛЮДАТЕЛ
Годишна среща по Програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“
На 30 ноември,
2015 г. в зала“
Мати“ в Националният
дворец
на културата, София бе проведена
годишна среща по
Програма
„Превенция и контрол
на
ХИВ/СПИН“,
финансирана
от
Глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
В програмата беше включено награждаване на различните НПО в страната, работещи по различните компонен-

ти на Програмата за „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.
Център „Амалипе“ също беше удостоен с грамота и плакет
за неуморната си работа по компоненет К7 от програмата.
Наградата бе връчена от Д-р Адам Персенски – заместник
министър на здравеопазването.
Срещата приключи със споделяне от страна на участниците – лекари, НПО, общински координатори, на добри
практики и преживявания от работата им по програмата за
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“.
продължава от стр. 1 >>

ФОКУС
                             Посланици в София дискутираха
необходимата подкрепа за ромската
интеграция
общество“, Асоциация „Равни възможности“ и Център
„Амалипе“).
Каква подкрепа е необходима, за да се постигне реално изпълнение на Националната стратегия за интегриране
на ромите, как да се подсигури устойчивост на добрите и
проверени в практиката интеграционни модели, какво е
необходимо за ефективното партньорство между националните и местните институции и гражданското общество,
както и ред други въпроси бяха активно дискутирани по
време на срещата. Общо бе разбирането, че ромската интеграция е възможна и вече имаме добри примери в тази
посока. Европейските държави финансират много от успешните практики, водени от разбирането, че ромската
интеграция е споделена отговорност и съдържа огромен
потенциал за растежа на България и ЕС. Но е необходимо
изпълнението на политиките за интеграция да се случи на
терен в цялата страна и да надхвърли проектния принцип.
Посланическият форум ще бъде продължен от последваща среща, за която ангажимент пое Н. Пр. Денис Кнобел,
посланик на Швейцария
Подробна информация за срещата ще намерите на:
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2462&lang=1

УЧИЛИЩЕ
Донеси ни Дядо Коледа безплатна
детска градина!
Деца от детски градини на възраст от 3 до 6 години, от 6
общини на област Велико Търново изработиха и изпратиха коледни картички до държавни и местни институции.
Коледните картички съдържат закачливо послание до институциите за безплатно предучилищно образование: „Весели празници и щастлива Нова Година! Нека Дядо Коледа
Ви донесе безплатна детска градина!“. Целта е, проблемът
с достъпа до ранно детско образование на деца от уязвими социални групи да стане достояние на по-широк кръг
от заинтересовани страни, които могат да повлияят върху
проблема на национално и местно ниво.
Ръчно изработените коледни картички пътуват към Президенството на Република България, Народното събрание,
Министерството на образованието, Регионален инспекторат на образованието, Областен управител на област Велико Търново, кметовете на общини Павликени, Полски
продължава на стр. 6 >>
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>>> продължава от стр.1

РОМСКА ОБЩНОСТ
Историите,
които
ни
вдъхновяват: Една птичка пролет не прави,
но е предвестник на пролетта …
на детска грижа и детско правосъдие, за проблемите с
ромската интеграция, за състоянието на цялото ни общество, и за това, че когато имаш мечта и достатъчно силно
искаш да я постигнеш – няма какво да те спре.
Себе си представя по следния начин:
Казвам се Асен Тодоров Димитров. На 35 години съм. Роден съм в Пловдив, но живея в Карлово. Женен съм. Имам
2 деца. Учил съм в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово. Имам
завършен 7 клас, но продължавам да уча в същото училище. Винаги съм искал да уча …
Асен е от децата,
израснали с почти
нормално детство
– дом, училище …
до 4 клас. Когато
бил на 10, точно в
„началото на демокрацията“, родители му се разделили
и той бил изпратен
при чичо си, където следвайки историческите тенденции в
най-новата ни история, също както и цялото ни общество,
е трябвало сам да преоткрие тежестите и отговорностите
на свободата да нямаш кой да се грижи за теб. С тази разлика, че за едно десетгодишно момче, това може да е непосилна задача. Особено ако нямаш алтернатива … Асен
обаче имал мечта и вярата, че образованието може да му
помогне. За съжаление чичо му нямал възможност да го
издържа и Асен трябвало да напусне училище, за да работи. Мечтата му да учи обаче не го напуснала. Сам отишъл
в Дом за деца, лишени от родителска грижа и им казал, че
няма кой да се грижи за него и иска да учи. Взели го и го
записали в училище. Оттам обаче скоро му казали, че е поголям от останалите деца и не е подходящо в тази възраст
да е още в 4 клас. Трябвало да напусне и това училище.
Мечтата му да учи обаче продължавала да не го напуска.
Чудейки се към кого да се обърне със странната си мечта за учене, Асен потърсил следващата институция, която
била най-популярна сред връстниците му от онова време –
Детска педагогическа стая. Едва ли в опита на инспекторите от ДПС (моля, да не се бърка с популярната политическа
формация, която дори и по онова време може да е била
по-гъвкава от едноименната институция) е имало такъв
случай – не те да търсят някой, а някой тях да потърси. Както и да е, и тук обаче Асен ударил на камък. Инспекторите
го изгледали учудено-равнодушни и му казали: „Не си за
нас. Не можем да ти помогнем.“ „И все пак – не можете
ли да ме пратите в училище?“ – упорито продължавал да
настоява Асен. „Можем – ухилили се инспекторите. – Ако
направиш някоя поразия“. И верен на принципа „Невъзможни неща няма“ Асен решил, че май това е останало
единствената му възможност. Отишъл в центъра на града
пред най-големия магазин, счупил витрината му, влязъл
вътре и зачакал да го приберат. И тогава нещата си влезли в релси и Асен спрял да скандализира системата с ненормалните си желания. Сега вече всичко било в реда на
нещата: младия ром без семейство извършил дългоочакваната от него противообществена проява и поел по пътя
си към ТВУ. Най-важното обаче е, че там имало училище.
За нещастие обаче, не след дълго закрили и ТВУ-то. И Асен
така и не успял да завърши основно образование.
Преди да продължи с опитите си за летене, Асен решил
да се приземи за малко и да си стъпи здраво на краката.
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Започнал в строителството, защото там не се интересували
от дипломата, а от това колко добре работиш. Започнал
като общ работник в строителството и постепенно се издигнал до майстор на земни настилки. След като успял в
занаята, решил, че е време да се ожени (доста късно, като
за стереотипа) и да отгледа (само) две деца. А когато децата пораснали и станало време за училище, решил, че
и неговото време за училище отново е дошло, особено с
появата на „Нов шанс за успех“ – програмата за ограмотяване на възрастни, финансирана от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”. И така всички заедно
тръгнали на училище - Асен и двете му деца.
Днес Асен с гордост споделя, че успешно е завършил
вече 7 клас, и се надява също
толкова успешно да завърши
тази година и основното си
образование.
Това обаче не е единственият му повод за гордост.
След поредното обучение на
Център Амалипе за родители от училищата, работещи
по програмата „Всеки ученик може да бъде отличник“,
Асен решава да създаде родителски клуб и в ОУ „Райно
Попович“, Карлово. В началото всички посрещнали усилията му с насмешка – и учители, и родители. Учителите го
питали защо им се бърка в работата, а родителите – колко
му плащат. Все пак директорът и няколко учители застанали зад него и зад опитите му да привлече родителите към
училище, да организира дискусии за ранните бракове, да
помага, когато деца са застрашени от отпадане от училище и има нужда и от подкрепа от родителите и общността.
Прави го безплатно. Защото се чувства горд, че може да
помогне, че може да направи нещо за промяната на общността, че е част от голямата общност от активни родители
на Амалипе.
Прекарвайки повече време в училище, педагогическия
колектив постепенно започва да го възприема като част от
екипа, особено след като виждат помощта, която им оказва. Не рядко предотвратява конфликти – между ученици,
между родители и учители. Скорошният случай е именно
такъв. След създаден конфликт между ученик и учител,
Асен случайно вижда как майката на въпросния ученик
връхлита в училищния двор, афектирана и готова да защитава детето си. Той успява да поговори с нея. Тя го чува, за
разлика от учителите, които се опитват да говорят с нея –
защото е „един от нас“. Това разсейва напрежението и сега
вече всички могат да седнат около масата и да обсъдят
спокойно, разумно и рационално проблема.
Поредната инициатива, която Асен и учителите организират е свързана с жените, които са ангажирани по „четиринайсетдневките“ (обществено полезния труд, който се
полага от хората, които са на социални помощи). Решили
са да им предоставят стаята на родителския клуб във времето, в което почиват. „Така или иначе, споделя Асен, когато е студено, търсят къде да се скрият на топло. Защо да
не е в училище? Така могат докато почиват да помогнат с
нещо в училище. А и докато са тук – ще нагледат децата си,
ще видят как вървят часовете и все ще променят отношението си.“ И жените с готовност приемат предложението
на Асен, защото е „един от тях“.
Така постепенно, леко и полека се рушат бариерите …
Постепенно, с постоянство и ентусиазъм Асен успява да
запали и останалите родители. Особено след като директорът им предоставя и стая в училище, където да се събира
родителския клуб. „Вече си имаме свое място в училище.
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Така има къде да се съберем. Като влезеш в училище, не се
чувстваш като изпъден, а сякаш си у дома“. Преодоляват и
недоверието си към него – как така днес някой ще прави
толкова неща без да му плащат. Постепенно започват да
му вярват – защото го прави за това, децата му да имат
по-добро бъдеще. С гордост допълва: „В началото бях сам.
Трудно беше. Година и половина бях сам. Сега сме група от
шест човека. Първо намерих един – двама, по-активни. И
групата се увеличава. Трудно беше, но се получава. Хората
казват: Една птичка пролет не прави. Аз бих добавил: … но
е предвестник на пролетта.“
Теодора Крумова
>>> продължава от стр. 4

УЧИЛИЩЕ
Донеси ни Дядо Коледа
безплатна детска градина!
Тръмбеш, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица.
От 2014 година Център „Амалипе“ е изпълнител на проект „Готови за училище“ за област Велико Търново. Възложител на проекта е Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА), с подкрепата на фондация „Америка за
България“. По проекта се покриват такси за детска градина
за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 6 годишна
възраст. От проектните дейности са обхванати 264 деца на
територията на област Велико Търново. Очакваният ефект
от изпълнението на проекта е увеличаване на записването и посещаемостта на деца от уязвими общности в детските градини. В следствие на това, тези деца подобряват
познавателните си и социални умения. А това ще доведе
до повишаване на тяхната училищна готовност, което ще
увеличи шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в бъдеще. В общ план, подобренията
в учебните резултати и резултатите на пазара на труда ще
помогнат за намаляване на неравенството и социалното
изключване на уязвимите групи в България.
Пожелаваме си посланията на децата от детските градини да бъдат чути от държавните и местни институции, в
чиито правомощия е да направят ранното детско образование достъпно за всички деца на България. Защото това
би довело до реална и успешна интеграция в българското
общество!

УЧИЛИЩЕ
Информационен бюлетин
От началото на учебната 2015/16 година образователният екип на Център "Амалипе" започва онлайн публикуването на месечен бюлетин. Той съдържа информация
отразяваща работата, дейностите и постигнатите успехи
от 180 училища в цялата страна, участващи в програма
"Всеки ученик ще бъде отличник". Много от тези училища
навярно никога не сте чували, защото се намират в села
и градчета или в крайните квартали на по-големите градове: затова обичайно остават в страни от „прожекторите”
на правещите образователните политики и от медийното
внимание. Но в тези училища кипи живот: изпробват се
иновативни педагогически практики, вдъхновени от конкретните нужди; работят учители и активни родители, заслужаващи определенията „просветители” и „будители”;
обучават се хиляди деца, които са бъдещето на нашето
общество. Именно този кипящ живот, пресъздаден от статиите, които изпращат самите учители, можете да усетите
от месечния бюлетин „Всеки ученик ще бъде отличник”.

Всички броеве на бюлетина можете да намерите на:
http://romaeducation.com/bg/2015-12-02-18-43-37
В декемврийския брой на месечния бюлетин „Всеки ученик ще бъде отличник” ще намерите информация за:
- Обменни визити за споделяне на опит между училищата в Борован, Малорад, Девене и Краводер, обл. Враца;
- Създаване на Родителски клубове към училищата в Градец, Ветрен, Семчиново;
- Дейности на Родителските клубове към училища във
Великотърновска област: Елена, Златарица, Джюлюница,
Камен, Виноград и Горна Оряховица;
- Дейности и обменни визити на активни ученици от
Ученическите парламенти в Софийска област: Долна баня,
Драгичево, Априлово;
- Кампанията „Заедно сме
по-добри в ... училище”, протичаща под патронажа на Вицепрезидента на Република
България г-жа Маргарита Попова;
- Педагогически практикум, организиран в Борован с
участието на училища от цяла
Северозападна България.
Ще намерите и информация за много коледни инициативи, съчетана с празнично
настроение.
Бюлетинът вижте на:
http://romaeducation.com/images/infobuletindekemvri.
pdf   

УЧИЛИЩЕ
Център ,,Амалипе” и
доброволците от Педагогическия факултет
на ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” дариха
детски книжки
На 18. 12. 2015 г.Център
,,Амалипе” и доброволците
от Педагогическия факултет
на ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” дариха детски книжки
на деца, лишени от родителски грижи от дома „Пеньо и
Мария Велкови”, град Велико
Търново.
Съвместната кампания протече под надслов „Подари
прозорче към света” и зарадва десетки деца. Малките
любопитковци разгръщаха
вълшебните книжки, между
които различни помагала,
книжки за оцветяване за най – малките и детски класики,
които им откриваха един нов свят и ги караха да мечтаят.
В кампанията по набиране на книги се включиха и много
от училищата, изпълняващи дейности по Проекта „Всеки
ученик ще бъде отличник”, финансиран от Тръст за социална алтернатива.
Подкрепата за Център “Амалипе” е осигурена от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и
мненията, изразени тук,
принадлежат единствено на
Център “Амалипе” и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за
социална алтернатива“ или
нейните партньори.

