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ФОКУС
ФОКУС
С три нови операции ОП
		
Редица събития в цялата 		
Наука и образование ще подкрепи
страна белязаха честването на Дните
образователната интеграция
на ромската гордост
За пета поредна година
България
се
включи в европейската кампания
Roma
Pride – Ден на
ромската гордост и култура.
Кампанията у
нас се осъществи от Център „Амалипе”, една от партниращите 22 организации от 14 страни в Европа, с цел
да апелира за повече толерантност и приемане
на ромите, като представи многообразието на
ромската култура и приноса на ромската общност към европейската история.
От 7-ми до 11-ти октомври Център „Амалипе” проведе редица
събития на национално ниво в подкрепа на
Roma Pride.
ЦРО – Велико Търново
За поредна година
ЦМЕДТ ,,Амалипе“ гр.
Велико Търново проведе кампания Roma
Pride - Ден на ромската гордост. На 7-ми
октомври доброволци
раздадоха флаери и
приканваха хора да се
продължава на стр. 2 >>

НАБЛЮДАТЕЛ
Две български деца участваха
в заседание на Комитета по правата
на детето в Женева
На 8 октомври в Женева се проведе предварителна сесия на Комитета по правата на детето на ООН, на която се разгледа ситуацията в
България по отношение спазването на правата
на децата. Един от основните принципи на Конвенцията за правата на детето е принципът на
детско участие. Затова в разработването на доклада към Комитета по
правата на детето се
включиха не само експерти, които работят
за детските права, но
се проведоха и консултации с деца и млади
хора, за да се потърси
и тяхното мнение относно препоръките за
спазването на правата
на децата в България. продължава на стр. 5 >>

На
своето
заседание
от 22 и 23
октомври
Комитетът за
н а б л юд е н и е
на ОП „Наука и
образование”
о д о б р и
три
нови
операции, чрез
които ще бъде подпомогнато изпълнението
на
политиките
за
образователна
интеграция на етническите малцинства:
1. „Подкрепа на уязвими групи за достъп до
висше образование – Фаза 1” е иновативна
операция, която няма аналог в предходния период. Тя има за цел да повиши броя и процента
на обучаващите се във висши и в средни училища младежи от уязвимите групи: младежи
с увреждания, представители на етническите
малцинства и други непредставени или слабо
представени групи. Предвижда се това да стане
чрез информационни и мотивационни кампании, кандидат-студентски курсове, заплащане
на таксите за кандидатстване и на семестриалните такси, дейности за ангажиране на родителите и за промяна на негативните стереотипи.
Финалният вариант на операцията включи и
предложенията на ромските организации да

продължава на стр. 3 >>

УЧИЛИЩЕ
Конференция в гр.
Пазарджик относно застрашените
от отпадане от образователната
система ученици
РИО-Пазарджик беше домакин на поредната
среща посветена на Плана за изпълнение на
Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система
(2013-2020), като на работната конференция
се отчетоха резултатите от периода 2014 2015
година. Организатор на събитието е МОН, а
ЦМЕДТ „Амалипе“ беше единствената представена неправителствена организация на конференцията.
Двудневният форум започна с отчет, който
за съжаление констатира, че процентът на напусналите преждевременно образователната
система се е увеличил на 12.9% (през 2014г.),
в сравнение с 12,5% през 2013г. Съгласно европейските и национални критерии – за преждевременно напускане (отпадане) от образователната система се следят лица между 18 и 24
годишна възраст.
продължава на стр. 7 >>
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>>> продължава от стр.1

ФОКУС
		
Редица събития в цялата
страна белязаха честването на Дните на
ромската гордост
снимат с ромски символи като пендар, забрадка елече и
ромското знаме. По този начин хората изразяваха уважение и съпричастност към ромските традиции и празници.
На 8.10.2015г в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“
се откри изложба „НеБългарите“. Тя представи фотоси на
хора с различни
съдби и професии
– от предприемачи
и преподаватели
до бежанци, живеещи в бедност или
в лагери. Освен
чрез снимките, те
разказват и своите лични истории.
Защо са дошли в
България? Какво им харесва тук? Как ги приемат българите? Трудно ли е да правиш бизнес и да живееш тук, ако
кожата ти е по-тъмна или светла с няколко тона?
На 9.10.2015г в Голяма зала на Община Велико Търново,
Център „Амалипе“ организира представянето на театралната постановка „Една нощ в бърлогата“. Целта на театралната пиеса е да бъде стъпка към междукултурния диалог,
да изложи компилация на елементи от ромската традиция,
както и да въздейства чрез силата на
театъра, музиката
и танца върху емоциите! В представлението участват
ромски актьори, а
една от главните
роли се изпълнява
от българка, което
е доказателство за
силната връзка на ромите и българския народ и подсказва,
че пътя на интеграцията е един и по него трябва да вървим
заедно.
ЦРО – Стражица
На 08.10.2015г. ЦРО-гр.Стражица отбеляза Roma Pride
заедно с ученици от СОУ”Ангел Каралийчев” и местния
клуб във Виноград. На празника присъстваха доскорошният кмет на гр. Стражица Детелина Борисова, представители на Общинския съвет, учители и ученици от СОУ”Ангел
Каралийчев”. Денят на ромската гордост цели да покаже,
че ромите има с какво да се гордеят, защото имат култура
и традиции, които
са част от културното богатство на
България и на Европа. Roma Pride премина под мотото
“Имам една мечта
- да учим и живеем
заедно”. Гордеем
се, че сме оцелели
през бурните векове от историята, че сме запазили своя език и етнос и че сме
допринесли за развитието и културата на другите народи!
ЦРО - Павликени
В ЦРО Павликени тази година се въведе промяна в начина на отбелязване на събитието, като се наблегна повече
на спортни мероприятия. След като се проведоха срещи с
директорите на училищата в Батак и Бяла Черква, се взе
решение да се организира футболна среща по повод Roma
Pride. Футболната среща се състоя в двора на училището в

с. Батак, официален
гост беше директорът на ОУ” Св. Св.
Кирил и Методий”
с. Батак г-н Шенай
Нуриев , също така
присъстваха и други учители и гости
от общността. Паралелно с футболната среща, момичета играха волейбол и народна топка.
Преди започването на спортното мероприятие, модераторът Стефан Стефанов обясни защо се отбелязва този ден,
защо можем да се гордеем и с кого. Футболната среща
завърши с победа за Батак с 3:0. Това е повод домакините
да върнат визитата на своите приятели и връстници, учениците от гр.Бяла Черква.
ЦРО-Павликени изразява благодарност към ръководителите на двете училища, които спомогнаха за реализирането на този прекрасен празник за децата. От името на
ЦМЕДТ”Амалипе” бяха раздадени лакомства на участниците. За децата денят бе изпълнен с положителни емоции,
смях и доброта!
ЦРО – Кнежа
На 9-ти октомври ЦРО-Кнежа отбеляза Roma Pride с
подготвена презентация от модератора към Центъра Борислав Петров, разясняваща характерните особености на
ромските групи. По повод Roma Pride, учениците Боряна
Максимова и Марияна Чакърова написаха есе и стихотворение, акцентуващи върху живота и бита на ромите.
ЦРО – Бяла Слатина
На 08.10.2015г. ЦРО - Бяла Слатина отбеляза Деня на
ромския бит и култура - Roma Pridе. Събитието бе проведено в НУ „Христо Смирненски“, като за целта се включиха
стипендианти в гимназиална степен по програма „Равен
шанс: достъп до средно образование“ и ученици от начална степен. В инициативата учениците твориха и научиха
повече за традициите и обичаите на ромската общност,
които са част от културното богатство на страната ни.
ЦРО – Етрополе
Учениците от ОУ „Христо Ботев“ в с. Лопян се включиха
в отпбелязването на Roma Pride. Проявата бе открита от
Иван Мирчев, общностен модератор. Той обясни смисъла
на кампанията Roma Pride и нейните цели. След официалното откриване, програмата продължи със стихове, песни
и танци, подготвени от учениците.
ЦРО КАМЕНО
На 12 октомври 2015 г., от 8 до 10 часа, на градинката
пред Община Камено, Център за развитие на общността гр. Камено отбеляза Roma Pride - Ден на ромската гордост,
който премина под надслов „Имам една мечта: да учим и
живеем заедно!“. В него се включиха Регионалния координатор „Общностно развитие“ за Югоизточна България
Велчо Михалев, общностният модератор Йордан Станев и
доброволци на ЦРО-то, които раздадоха саморъчно изрязани цветчета с позитивни мисли и послания за етническа
толерантност и плакати направени специално за празника
на жителите на Камено.
Към отбелязването на празника се включиха и редица
училища, а именно:
с. Сърнево, общ. Раднево
На 8-ми октомври учениците от групите по СИП - Фолклор на етносите в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Сърнево, общ. Раднево
отбелязаха РОМА
ПРАЙД 2015 - Международния ден на
ромската гордост
и култура с различни мероприятия.
Първо запознаха
своите съученици
с идеята на самия
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празник, като им предоставиха възможност да се докоснат до творчеството на известни ромски поети и писатели,
както и до красивите ромски песни. Следобед бе отворена
малка работилничка „ШАРЕНА ЧЕРГА“, в която в тон с мотото на празника „Имам една мечта - да учим и живеем заедно!“ всички ученици от училището имаха възможност да
нарисуват или да изтъкат на станчета своите шарени черги. Забавляваха се малки и големи, момичета и момчета,
заедно със своите учителки.
Гр. Симеоновград
Във връзка с Roma Pride на 08.10. 2015г. ученици - стипендианти по Програмата „Равен шанс: достъп до средно
образование“ от СОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Симеоновград, проведоха инициатива, която нарекоха „Заедно
живеем, заедно учим, заедно градим бъдещето си“. Тя
призовава към равенство между учениците, независимо от техните пол, възраст и етнос. На следващия ден, в
продължение на инициативата учениците раздаваха балони, към които беше прикрепено послание, призоваващо
към единство и толерантност. Инициативата мина под мотото „Аз съм един от вас“.
Основно училище „Христо Ботев“, гр. Стамболийски, както и тези в селата Книжовник, обл.Хасково и Ново село,
обл.Пловдив също се включиха с инициативи, където учителите запознаваха учениците с ромския бит и фолклор
чрез песни, танци и други форми на творчество.
>>> продължава от стр.1

ФОКУС
		
С три нови операции ОП Наука
и образование ще подкрепи образователната
интеграция
бъдат признати разходите за общежитие и транспорт, както
и да бъде предвидена специална дейност „Доброволчески
дейности в уязвими групи”, чрез която подкрепените
младежи ще запазят своята връзка с общностите, от които
произлизат ще подпомогнат тяхната интеграция.
Операцията ще се реализира като процедура за конкурентен подбор на проекти, по които ще могат да кандидатстват училища и висши училища. Финалният вариант
на операцията включи и предложенията на ромските организации с проекти да могат да кандидатстват и неправителствени организации, а Компонент 2 „Младежи от етническите малцинства” ще изисква задължително участие на
НПО, работещо в уязвими общности – като партньор или
водеща организация. Задължително е и участието на университет в изпълнението на всеки проект.
Одобрените проекти и по двата компонента ще бъдат
двугодишни. Проектите по Компонент 2 ще са на стойност
между 50 000 лв. и 100 000 лв., като максималната подкрепа за участващ младеж ще бъде до 2500 лв. Общата
стойност на операцията е 6 500 000 лв. – 3,5 млн. лв. по
Компонент 1 и 3 млн. лв. по Компонент 2. Така ще бъдат
подкрепени 1000 студенти с увреждания и 1200 ученици и
студенти от етническите малцинства.
Очаква се конкурсът за проекти по операцията да бъде
обявен на 21 март и срокът за кандидатстване да бъде 23
май.
При провелата се дискусия Аурели Сесилио (Европейска
комисия) и Деян Колев (представител на ромските организации в Комитета) поставиха въпроса за повишаване на
бюджета на операцията и на подкрепените студенти. От
името на Управляващия орган заместник-министър Денков поясни, че поради напълно иновативния си характер,
операцията е високо рискова и тепърва трябва да се види
кои от нейните елементи се нуждаят от промяна. Министерство на образованието има готовност да обяви втора

www.amalipe.com
стр. 3

фаза със значително по-висок бюджет още преди края на
първата фаза, поясни проф. Денков.
2. „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда”: операцията
ще подпомогне практически обучения на 2000 педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда. За
разлика от другата квалификационна операция, одобрена
от Комитета за наблюдение („Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“), тази ще бъде
реализирана като процедура за конкурентен подбор на
проекти, по които ще могат да кандидатстват университети, училища и детски градини. Финалният вариант на операцията включи и
предложенията на
ромските организации партньори по
проектите да могат
да бъдат неправителствени организации, както да се
допуснат проекти,
подадени в партньорство между две и повече училища. Това ще позволи
участието и на по-малките училища.
Важно достойнство на операцията е, че освен обученията, в проектите ще бъдат включени и последващи дейности за прилагане на педагогически иновации и съвременни подходи за работа в мултикултурна среда, както и
актуализиране на учебните планове във висшите училища,
подготвящи педагогически специалисти. Ще бъде предоставена възможност за практически ориентирани обучения, например - следващи принципа „учители обучават
учители” и други.
Одобрените проекти ще са на стойност между 50 000 лв.
и 100 000 лв., като общата стойност на операцията е 5 млн.
лв. Очаква се конкурсът за проекти по операцията да бъде
обявен на 21 март и срокът за кандидатстване да бъде 23
май.
3. „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1” е продължение
на проект „Нов шанс за успех”, изпълняван от 2011 г. Операцията предвижда ограмотителни курсове за възрастни и
на курсове за усвояване на учебно съдържание за различните образователни степени. Новост в операцията е осигуряването на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование, чрез
организиране на дистанционно обучение. Предвижда се
и валидиране на резултати от неформалното обучение и
информалното ученe. Операцията ще бъде реализирана
чрез директно предоставяне на средства на МОН, като министерството ще ангажира желаещите училища.
Общата стойност на операцията е 25 млн. лв., като чрез
нея ще бъдат достигнати 10 000 възрастни. Очаква се
МОН като конкретен бенефициент да подаде проект до 22
април.
В своите изказвания при обсъждането на операциите, Деян Колев поздрави Управляващия орган за тяхното
обявяване, както и за това, че са включени почти всички
предложения на неправителствените организации, направени при обсъжданията в работните групи през септември. Заедно с обявените на 23 септември процедури
за конкурентен подбор на проекти „Образователна
интеграция...” и „Подкрепа за предучилищното
образование”, одобрените операции създават относително
мащабна и многоаспектна програма за изпълнението на
Стратегията за образователна интеграция. Тя се нуждае
от някои допълнителни компоненти и от подкрепа за
капацитета на училищата, които ще бъдат водещи при
нейното изпълнение.
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НАБЛЮДАТЕЛ
		
Международен семинар в
Норвегия дискутира модели за ромска
интеграция

Успешни модели за интеграция на ромите в България,
Румъния и Норвегия бяха представени на семинар, който
се проведе от 28 до 30 октомври в Осло. Той бе организиран от Програмите за подкрепа на НПО в България и Румъния, финансирани от Норвежкия финансов механизъм, от
Посолствата на Кралство Норвегия в София и Букурещ в
партньорство с Норвежкото външно министерство. Семинарът събра над 80 участника от трите държави – представители на НПО, посолства и институции.
Ромската интеграция е приоритет за Норвежкия финансов механизъм, посочи г-н Андерс Ердал, представител на Норвежкото
външно министерство при откриването на семинара. През настоящия
програмен период Норвегия изиска
10 % от средствата на механизма в
страни като България и Румъния
да бъдат използвани за проекти за
ромска интеграция. Относно планирането на следващия период той
поясни, че Норвежкото правителство има готовност да започне процеса веднага, но се изчаква страните от ЕС да одобрят рамковото споразумение, като две от
тях все още не са го направили. Веднага след това (навярно
в началото на 2016) ще започнат индивидуалните преговори с всяка страна, подкрепяна от Механизма. Ромската интеграция отново ще е сред приоритетите, увери г-н Ердал.
Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, посланик на Норвегия в
България, подчерта че е важно не само колко средства са
похарчени за интеграционни проекти, но какви резултати
са постигнати. В България Норвежкото посолство работи много добре както с българското правителство, така и
с ромските организации, като например Амалипе. Много
добро е взаимодействието и с Институт „Отворено общество”, който е оператор на Фонда за подкрепа на НПО. Затова и резултатите в България са много добри, подчерта
Нейно Превъзходителство.
По време на семинара бяха представени успешни практики от България, Румъния и Норвегия. Така например Деян
Колев (Център Амалипе) представи програмата за намаляване на отпадането на ромски деца от училище „Всеки
ученик може да бъде отличник”, Даниела Михайлова (Асоциация „Равни възможности”) запозна участниците с дейности на асоциацията за легализиране на собствеността и
имотите в някои ромски квартали, а Лили Макавеева (Асоциация Интегро) разказа за дългогодишната дейност по
стимулиране на общностното развитие и овластяването на
местните ромски общности. По време на дискусиите Сара
Перин (Тръст за социална алтернатива) сподели опита от
програма „Готови за училище”, както и предстояща програма за въвеждане на практиката на патронажните сестри,
които ще работят с млади бременни жени от ромската
общност. Димитър Димитров (Институт „Отворено общество”) представи резултатите от Програмата за подкрепа
на роми, обучаващи се в медицинските университети. Той
бе подкрепен от Юлия Янева, която е един от десетките
ромски студенти-медици, показващи изключително добри
резултати в своето обучение.
Интересни практики бяха представени и от Румъния.
Конкретни цифри за положението на ромите в България, Румъния и Норвегия споделиха Мария Методиева
(Тръст за социална алтернатива), Флорин Мойза (Ресурсен
център на ромските общности) и Ганар Слидал (Норвежки
хелзинкски комитет).
По време на сесията за дискусии се проведе и разговор

за бъдещата подкрепа на Финансовия механизъм на ЕИП / Норвежкия
финансов механизъм за ромската
интеграция през следващия програмен период. Участниците настояха за запазване на ромската
интеграция като един от водещите
приоритети, като предложиха:
- изискването за отделяне на минимум 10 % от средствата на Механизма за ромска интеграция да
бъде специфично за различните
програми: така например в програма „Здравеопазване” 10 % са твърде малко и трябва да бъдат увеличени, докато по други програми тези проценти трудно
могат да бъдат изпълнени;
- Механизмът да подкрепи разширяването на вече доказани успешни модели, които са преминали независима
оценка. Такива има в сферите на образованието и здравеопазването. В същото време да се запази възможността
за пилотиране в други сфери, като заетостта и жилищните
условия;
- Да се договорят предефинирани проекти по отделните
програми: по този начин ще се повиши чувствително вероятността за успешни интервенции по ключови интеграционни теми. Тези проекти трябва да бъдат договорени при
много ясни критерии.
Семинарът завърши с посещение в Музей на открито,
представящ важни моменти от историята на ромите в Норвегия. Участниците се разделиха с удовлетворение, че в
лицето на Норвежкото правителство имат съмишленик, а
Финансовият механизъм на ЕИП / Норвежкият финансов
механизъм ще продължи да подкрепя политиките за ромска интеграция.   

УЧИЛИЩЕ
		
Родителският клуб от Черна гора
обсъди основните си приоритети и дейности

Членовете на родителският клуб към ОУ
„Св. св. Кирил и Методий” с. Черна Гора, обл.
Стара Загора обсъдиха основните приоритети и дейности през
учебната
2015/2016
година в зависимост от
резултатите и анализа
на проведената в общността анкета за достъп до образование. Приоритетите бяха разделени в две направления:
детска градина и училище. Сред приоритетите в направление детска градина бяха безплатни такси за децата; повече
разнообразие в заниманията, както и наемане на помощник – учители от ромски произход, които да помагат при
работа с деца с майчин език - ромски. В приоритетите за
промяна на училищния живот бяха предложени образование на родителите за придобиване на средно образование, подпомагане на ученици и родители чрез предоставяне на учебници и карти за транспорт;
Повече информация можете да прочетете на: www.
romaeducation.com
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.
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НАБЛЮДАТЕЛ
		
Две български деца участваха в
заседание на Комитета по правата на детето
в Женева
В обсъждането се включиха българките Валерия и Ева.
Валерия е на 17 години, учи във СОУ „Бачо Киро“
- Павликени и е доброволец към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.
Ева е на 17 години, живее и учи във Велико Търново и се
подкрепя от „SOS – Детски селища - България“. Темата,
която те са избрали да представят
пред 18-те независими члена на
Комитета, е насилието над деца и
сред децата. Двете
момичета са категорични, че насилието ражда насилие и не трябва да
бъде
толерирано
под
никаква
форма.
В предварителната сесия взе участие и Дани Колева, програмен директор на Национална мрежа за децата, която
представи основните проблеми, които гражданските организации, работещи с деца и семейства в България, срещат:
• Липсата на независим орган, който има мандата,
експертизата и нужните ресурси за ефективна защита и гарантиране на детските права на практика;
• Подобряване капацитета на системата за закрила
чрез разработване на стандарти за натовареност и компетентност на социалните работници и осигуряване на подходящо обучение, супервизия и подкрепа;
• Промените на критериите за дефиниция на аборт
и раждане в стандарта „Акушерство и гинекология“, които
противоречат на международните стандарти;
• Липсата на целенасочена семейна политика и семейно-ориентиран подход във всички секторни политики,
както и начинът на случване на практика на процеса на деинституционализация. В момента фокусът е поставен върху проектите, а не върху правата на децата; липсва устойчивост и регламентиране на създадените иновативни
услуги, има неяснота за това какви ще бъдат следващите
стъпки и не на последно място - гражданските организации се изключени от процеса на консултиране и взимане
на решения.
• Премахване на двусменния режим на обучение.
Сегашната организация на учебния процес прави невъзможни усилията за създаване на съвременна образователна среда за учене и за развитие на цялата училищна
общност. Двусменният режим на обучение обезсмисля
целодневната организация на учебния процес и ограничава възможностите на училищата да развиват форми за
свободното време на децата и учениците.
• Гарантиране на приятелски настроена към майката
и бебето здравна система, като се променят съществуващите грижи и практики преди и след раждането на дете,
които не съответстват на съвременните тенденции, като
разделянето на майките и бебетата, липсата на подкрепа
за кърмене, недопускането на придружител по време на
раждане и др.
• Липсата на ефективни действия за въвеждането на
система за детско правосъдие в пълно съответствие с Конвенцията и международните стандарти.
В резултат на срещата, представителите на Комитета ще изпратят въпроси към правителството и отговорните институции, чиито отговори ще бъдат разгледани
заедно с доклада на държавата през месец юни 2016 г.
Пътуването на двете момичета за участие в сесията на Комитета по правата на детето в Женева се реализира с фи-
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нансовата подкрепа на Българо-Швейцарската програма
за сътрудничество.
В началото на месец юли Национална мрежа за децата
на която член е и Център Амалипе изпрати свой алтернативен доклад, който допълва изпратеното от българската
държава и включва примери за конкретни нарушения на
правата на децата, които са събрани след сигнали, изпратени от родители, граждани и организации членове. В алтернативния доклад за правата на детето са включени и
препоръки, направени от децата и младите хора, които отправят своите искания към българското правителство.

КХЕРЕ (У ДОМА)
		
Център Амалипе номинира третият
български учител за приза „Най-добър учител в
света“
Световната награда за учители е аналог
на Нобеловата награда, но за образование. Global Teacher Prize ще бъде връчен
на учител, който спечели между номинирани от целия свят. Наградата е 1 млн. долара, но тя обикновено се дава за каузи и
благотворителност. Световната награда е
учредена от фондация “Варки”, за да подчертае важността
на учителската професия.
Номинираният от Център Амалипе е Неделчо Неделчев,
Педагогически съветник в СОУ „Бачо Киро” град Павликени. Освен работата в училище се занимава с управление
на проекти, провеждане на обучения, консултации за развитие на общността на хората с увреждания, местна самоорганизация, формиране и работа с обучителни групи.
Завършил е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, Магистър по психология - Социален тренинг, социална психология, консултиране, Психология на групите, Експериментална психология. Има няколко специализации:
През 2008г - Фондация „Бизнеса в образованието”, Center
for credentialing & education, North Carolina, USA (Кариерно консултиране, изготвяне на индивидуални планове за
развитие) Global Career Development Facilitator; През 2009
- NEAG, Amsterdam /Netherland (Управление и трансформация на социални конфликти), Citizenship and Conflict
Transformation Trainer, През 2010-2011 завършва Магистратура „Интеркултурно и екологично управление на училищата” в Университет «Cà Foscari”, Венеция, Италия.
Има множество награди:
2004 г. „Лидер в мрежата”, организатор - Център за независим живот – София.
2008 Европейска награда HENDINNOV 2008 за България
за иновации в полза на хората с увреждания, организатор
– Европейска комисия, Френско председателство на ЕС и
Европейски форум на хората с увреждания;
2011 Учител на годината – 2011 на Великотърновска
област, направление „Работа по проекти”, РИО – Велико
Търново;
2012 Награда за „Цялостно качествено изпълнение на
проект” по секторна програма „Коменски”, Център за развитие на човешките ресурси;
2011, 2012 и 2014 получава Награда за принос към образованието в Община Павликени;
Има 28 публикации в сферата на образованието и обучението;
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РОМСКО ЗДРАВЕ
		
Анализ на реформите
в
здравеопазването и тяхното отражение върху
ромската общност в република българия през
2015 година
Октомври 2015
Национална здравна стратегия 2020
От 2018 г. болниците ще се финансират според постигнатите резултати при лечението на пациентите, предвижда
националната здравна стратегия 2020, която правителството ще предложи за приемане на парламента. Идеята
е да се създаде т.нар. бонус-малус система, която да се
използва в застраховането и чрез нея да се плаща на лечебните заведения. От 2017 г. на тази база ще се разработи бонус-малус принципът за заплащане на медицинските
дейности, а от 2018 г. плащането ще става според резултатите. Стратегията предвижда също така от 2018 г. да се
въведе рейтингова система на болниците в България.
Национална здравна карта
Здравната карта трябва да е готова до края на годината.
На нейна база касата през 2016 г. ще определя с колко болници да сключва договор. Там, където клиниките са повече, НЗОК ще избира с кои да работи. Между 3500 и 5000 са
излишните легла в болниците според изискванията, които
засега са спуснали здравните власти.
Хоспитализациите в болниците намаляват
Около 100 400 хоспитализации по-малко се очакват за
2016 г., обяви Българския лекарски съюз. Данните на самата НЗОК пък сочат, че за първите 9 месеца на тази година в
болница са влезли 36 000 души по-малко.
За едва втори път откакто съществува здравната каса,
броят на отчетените хоспитализации намалява. Първият
път беше през 2011 г., когато пак се спазваха лимити, а
броят на неосигурените беше около 2 млн. души.
БЮДЖЕТ 2016
Финансирането ще се раздели на основен и допълнителен пакет, а се чака и наета от МЗ консултантска фирма да
остойности лечението у нас.
По години бюджета на Касата за здравноосигурителни
плащания се увеличава от: 1.695 милиарда лева за 2009г.
до 3.171 милиарда лева за 2014 г.
АГ фокус върху ромското население
Лекари от специализираната акушеро-гинекологична
болница за активно лечение „Шейново“ тръгват по домовете на бременни и майки с деца до 3 години. Това става
възможно след подписването на договор за безвъзмездна
финансова помощ със здравното министерство. Проектът
е „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 г. с акцент върху групи в риск с
фокус върху ромското население“. Той е подкрепен финансово и от Норвегия и се изпълнява в партньорство с
болницата в Ихтиман. Проектът обхваща 250 бременни и
родилки, от които 100 са от ромски произход, както и 850
новородени и деца до 3 тодини, от които 450 са от ромски
произход. Начинанието има за цел да подпомогне достъпа
и качеството на здравните и социални услуги за ромското
население.
44 милиона лева отстъпки
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е договорила с фирмите притежателки на разрешителни за употреба на лекарства от позитивния списък отстъпки в размер на близо 44 милиона лева.
Болнично лечение
От 1 април догодина здравната каса ще плаща за нов
вид лечение в болниците - амбулаторна процедура. Тя ще
замести част от сегашните клинични пътеки. За 2016 г. са
предвидени 35 такива процедури, става ясно от наредбата
за основния и допълнителния пакет лечение.
Идеята е, че подобно лечение не изисква непрекъснат
престой в болница, за разлика от клиничните пътеки, за
които е записано, че траят минимум 48 часа. Клиничните

пътеки са по-скъпи, а липсата на хоспитализация намалява рисковете за физически и емоционален дискомфорт за
пациентите, пише в мотивите на МЗ към наредбата. Предвижда се все пак възможност при усложнения амбулаторната процедура да прерасне в клинична пътека. Възможно
е и обратното - при по-кратко лечение по пътека и ранно
изписване на пациента той да бъде отчетен по амбулаторна процедура.
Продължава да не е ясно и какъв ще е контролът, така че
неспешни пациенти да бъдат отчитани като спешни и обратното. Не са ясни и цените на амбулаторните процедури
Комплексно-лечение
За онкологичното лечение и за случаите на муковисцидоза здравната каса ще може да сключва договори само
за комплексно лечение - болниците ще трябва да гарантират, че ще изпълняват всички дейности за пациенти с рак химиотерапия, лъчетерапия и палиативни грижи. Не става
ясно обаче дали и операциите ще трябва да са в същото
лечебно заведение.
Лечение на инсулт
Варненската университетска болница „Св. Марина“ и
Медицинският университет са се заели със задачата да
изградят мрежа от центрове за лечение на инсулт . В България се регистрират годишно над 82 000 случая с мозъчно-съдови заболявания, от които около 35 000 случая са
с мозъчен инсулт. Голяма част от регистрираните случаи
с мозъчен инсулт завършват фатално. Инсулти развиват
дори и деца, включително и новородени. Всяка година
близо 6 млн. души по света умират от инсулти. Това заболяване убива повече хора отколкото СПИН, туберкулоза и
малария заедно.
България е на първо място в Европа по аборти сред непълнолетни момичета.
Организации и граждани се обединиха за по-информиран избор при решението на родителите да прекратят живота на нероденото си дете. По официални данни за 2014
година са под 30 000, докато преди 1991 година са били
над 100 000 Предлагат се три стъпки за по-информиран
избор на родителите.
1. Разработване и прилагане на стратегия за образоване
на подрастващите за рисковете свързани с ранната бременност и абортите, заедно с участието на техните родители
2. Предприемане на стъпки за ограничаване на бързите
аборти, направени в следствие на преживян стрес, временен емоционален срив или единствено в резултат от насилие и тормоз от роднини или насилници.
3. Въвеждане на работеща система за засилен контрол
върху болнични заведения и клиники, които извършват
аборти.
Проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г
Министерският съвет одобри проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016
г. В него се предвижда националните рамкови договори
да влизат в сила от 1 април на съответната година, вместо
от 1 януари. Предвидени са общо приходи и трансфери в
размер на 3 204 749 хил. лв. Основната цел на промените е
да се гарантират по-ефективни механизми за спазване на
бюджетната рамка на средствата, предвидени в Закона за
бюджета на НЗОК за 2016 г.
Проект за наредба - пакет от здравни дейности
Личният лекар ще ни вика за профилактика в точно определен ден и час. Освен това ще е задължен да ни информира за провеждането на годишния преглед, като ни се
обади по телефона, изпрати писмо, електронно съобщение или остави обява на достъпно табло в лечебното заведение, където работи. Това предвижда проектът на наредбата за пакета от здравни дейности, които от догодина
ще плаща НЗОК. Определени са и клиничните пътеки, по
които, ако състоянието на пациента е неотложно, лечението ще се провежда веднага и по основния пакет. Ако може
да се отложи, ще е по допълнителния.
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УЧИЛИЩЕ
Конференция в гр. Пазарджик
относно застрашените от отпадане от
образователната система ученици
За област Пазарджик, през учебната 2013/2014 година
са отпаднали 291 ученика, а за учебната 2014/2015 – 243
ученика. За област Пловдив от общо идентифицирани 1178
ученика като рискови от отпадане през миналата учебна
година, са отпаднали 288, което е значително по-малко от
502 отпаднали ученика през учебната 2013/2014г.
И в двете области най-много ученици в риск има в класовете 5, 6 и 7 клас.
Повече информация може да намерите на: http://
amalipe.com/index.php?nav=news&id=2386&lang=1
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.

НАБЛЮДАТЕЛ
Девет нови операции ще стартират по ОП
Наука и образование за интелигентен растеж
Есенното заседание на Комитета за наблюдение на ОП
„Наука и образование за интелигентен растеж” се проведе
на 22 и 23 октомври в гр. София. То бе открито от министъра
на образованието проф. Танев и от Вицепремиера Томислав
Дончев. В заседанието участваха над 60 представители на
ресорни дирекции в МОН, ГД „Регионално развитие” и
ГД „Заетост” на Европейската комисия, други институции,
имащи отношение към изпълнението на програмата,
социалните партньори (двата синдиката в образованието
и съюзи на работодателите) и групи НПО. Организациите,
работещи за интеграция на малцинствените етнически
групи бяха представени от Деян Колев.
Комитетът разгледа и одобри 9 нови операции на обща
стойност 424,5 млн. лв. Голямата част от планирането на
това заседание средства – 350 млн. лв. - ще бъдат използвани за подкрепа на научно-изследователската и развойната дейност в България.
Детайлна информация за одобрените нови операции за
образователна интеграция можете да намерите на: http://
amalipe.com/index.php?nav=news&id=2392&lang=1

НАБЛЮДАТЕЛ
		
В Русе се проведе кръгла маса
„Не, на дискриминацията“
Център Амалипе представи свои добри практики в областта на интегрираното образование на кръгла маса в
град Русе. Събитието се проведе в хотел „Вега“ в гр. Русе и
е по инициатива на Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“ . Форумът се организира в рамките
на проект „За равни права и възможности“, финансиран по
Програма за подкрепа на неправителствени организации в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Партньори по проекта
са Областна администрация – Русе и Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“. Форумът е също така
и част от заложените дейности в плана за развитие на СЦР
към НМД, който следва приоритетите, заложени в Стратегията на Националната мрежа за децата (2015-2020).
Областният управител на област Русе доц. д-р Стефко
Бурджиев официално откри форума с апел: „ Да не допускаме дискриминация“. След което г-н Бурджиев из-
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рази удовлетвореност
от обстоятелството, че
Област Русе бележи
значителен напредък в
приобщаването на маргинализираните групи
от обществото чрез ангажиране на всички заинтересовани страни в
прилагането на мерки и дейности за минимизиране несправедливостта сред този рисков профил лица.
След представянето на дейностите по проект „ За равни
права и възможности“ Елена Славова председател на УС на
ЕЦМА, представи изготвения в рамките на проекта Наръчник „Седем стъпки за защита на правата ми“. По време на
форума бяха представени и добри практики за преодоляване на дискриминационни практики. Дияна Якимова от
ЦМЕДТ „Амалипе“ представи„ Интеркултурното образование като средство за толерантност „. ; Мариана Минева от
община Борово представи „Училище и читалище – равноправни партньори в общата кауза“ , като се подчерта изключителното въздействие на разнообразните извънкласни дейности , като атрактивен подход за толерантност.
От страна на Национална мрежа за децата в публичното събитие участва Силвия Боянова и представители на
организации членове на мрежата: ЦМЕДТ „Амалипе“- гр.
Велико Търново, Център “Динамика“- Русе, Клуб „Отворено общество-Русе“, Сдружение „Каритас-Русе“, Обществен фонд „ Читалища“ от гр. Плевен, Международна социална служба – България , Сдружение „Екомисия 21 „ от
гр. Ловеч, Институт по
социални дейности и
практики . По време на
форума Силвия Боянова
подчерта, че събитието
съвпада с Рома прайд –
дните за ромска култура
и гордост, които се провеждат в редица европейски държави от 2011
година и се отбелязват
с различни мероприятия, но под общото мото: Да се научим да живеем заедно. В тази връзка, г-жа Боянова изказа мнение, че е важно да се работи по преодоляване на
нарастващото анти-ромско говорене и нивата на дискриминация. Чести са случаите на реч на омраза и директна
дискриминация от страна на институции и лица. Основната цел е да се повиши ролята на гражданското общество в
насърчаването на демократичните ценности и правата на
човека, включително подкрепа на борбата с всички форми
на дискриминация.
По време на кръглата маса акцент бе поставен и върху
спазване правата на децата в България. На 20 ноември
предстои 26 годишнина от Конвенцията за правата на детето и в тази връзка бяха представени и основните позиции на Мрежата: липсата на специализиран омбудсман
за децата, необходимостта от разработване на програми
и мерки за обучение на учителите по етническа толерантност, включително работа с деца-бежанци, разработването на конкретни планове за действие на местно ниво за
противодействие на проявите на расизъм в училище, кампании за работа с ксенофобски нагласи и насаждането на
омраза и др. Беше представен пред участниците в кръглата
маса Бележник 2015 и основните теми, застъпени в него.
След публичното събитие, бе проведен и втори регионален съвет на организациите, членове на НМД от Северен централен регион. По време на съвета бе обсъдена
възможността за съвместни инициативи и събития, свързани с предстоящата годишнина на Конвенцията за правата
на децата. Беше представена и инициативата на Национална мрежа за децата, която ще представлява Детското и
младежко участие в рамките на Бележник 2016.
Изготвил
Силвия Боянова
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посланик на Кралство Нидерландия, г-жа Рия Бош,
EURES, Кралство Нидерландия и г-жа Камелия Димитрова, Секретар на Националната комисия за борба с
трафика на хора.
На срещите бе предста-

УЧИЛИЩЕ
Първи семинар за учители по СИП
„Фолклор на етносите – ромски фолклор”
Над 60 учители от Северна България участваха в
първия семинар за 2015г.
по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, част
от проект «Всеки ученик ще
бъде отличник“, осъществяван с подкрепата на Тръст
за социална алтернатива.
Обучението се проведе в х. „Лесопарка”, гр. Лясковец от
18-ти до 20-ти октомври. Гости на събитието бяха Роберто
Джераси, съветник в Министерството на образованието и
науката, и Надя Кантарева-Барух, главен редактор на вестник „Аз Буки”.
По време на тридневната програма на обучението
се акцентира върху значимостта на СИП „Фолклор
на етносите – ромски фолклор”, като важен инструмент за превенция на отпадането на учениците от
училище, обхващащ учениците, техните родители и учителите. Участниците, разделени по групи бяха обучени да
работят по изготвените от ЦМЕДТ „Амалипе” учебни помагала. Запознаха се и с характеристиките на ромските групи
у нас, техния произход и история. Споделени бяха полезни
практики при организирането на извънкласни дейности
при работата с учениците и техните родители.
Еднозначна е оценката на учителите за семинара – пълна
удовлетвореност от занятията и приложимост на теорията
в практическите части.
Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена
организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг
на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България
да постигнат образователен и икономически успех.
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.

КХЕРЕ (У ДОМА)
		
Семинар на тема „Свобода на
движение и работа в Кралство Нидерландия”
На 29 Октомври 2015г. в
София се проведе последният от редица семинари,
организирани от Посолството на Кралство Нидерландия на тема „Свобода
на движение и работа в
Кралство
Нидерландия“
в партньорство с ЦМЕДТ
„Амалипе“, Агенция по заетостта, Националната комисия за борба с трафика на хора и Сдружение „Национална
мрежа на здравните медиатори“. Целта на проведените
семинари беше да подпомогне настоящи и бъдещи трудови мигранти, които да разберат възможностите, с които
разполагат за успешно адаптиране на холандския трудов
пазар. Семинарите бяха уважени от г-жа Рини Бус - зам.

вен филм за живота на трудовите мигранти в Нидерландия, който бе последван
от дискусия и предоставяне на основен пакет от информация за трудовото и
социално законодателство
в Кралството. Участниците
бяха запознати с полезна информация за търсещите работа в Кралство Нидерландия, условията на труд, както и с
правата и задължения за пребиваване в страната.

КХЕРЕ (У ДОМА)
		
Една година от създаването на
местен клуб на диабетика в гр.Бяла Черква
По повод една година
от създаването на клуб на
диабетика в гр. Бяла Черква, на 22 октомври 2015г.,
ЦРО-Павликени, съвместно
с местен клуб на диабетика
„Цанко Церковски”, положиха началото на информационна кампания под
мотото „Какво трябва да знаем за болестта диабет и как да
се предпазим!” Кампанията е във връзка с 5000 души, регистрирани от диабет на територията на общините Сухиндол и Павликени. Целта е повече хора да бъдат запознати
с основните симптоми на захарния диабет, типове, поставяне на диагноза. Какви изследвания са необходими, за
да се диагностицира диабета, как се провеждат тестове и
кой трябва да се изследва.
В местен клуб за развитие на общността град Бяла
Черква се раздадоха храни
на социално слаби диабетици. От самите организатори научихме и особено
важната роля на храната
за хората, болни от диабет.
Чрез храната, човек си набавя необходимите му градивни
елементи и енергия. Стана ясно, че основният източник
на енергия за организма е глюкозата. При разграждане на
богатите на въглехидрати храни в стомаха се отделя глюкоза и попадайки в кръвта, тя стига до всички органи и се
превръща в енергия, необходима за функционирането им.
Диабетът повишава риска от много здравни проблеми. В
хода на заболяването могат да възникнат и кожни усложнения, очни увреждания, бъбречни увреждания, увреждания на нервите (диабетна невропатия) и други увреждания.
За да се намали рискът от развитието на усложнения,
хората с диабет трябва да контролират кръвната си захар.
Целта на лечението е да се поддържа нивото на кръвната захар в принципните граници. Лечението на диабета
включва диета, упражнения, обучения и най-вече здравна
култура.
Кампанията ще продължи и занапред, като ще обхване
още хора в нужда.
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ “АМАЛИПЕ“
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