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Патриотизмът е сред тези базисни понятия, които не могат 
да бъдат определени еднозначно. Защото съдържанието 
на дефиниенса, т.е. на определяемото, отечеството (или 
родината), е много различно за различните хора. Понякога 
разбираме толкова различни неща зад иначе ясната 
дума „родина”, че изглежда като омонимия:  използваме 
едно и също понятие, а като че ли говорим за различни 
неща. И от там идват толкова различните разбирания за 
патриотизъм.
От времето на Аристотел е добре известен законът за 
обратното отношение между съдържание и обем на 
всяко понятие: колкото повече признаци, характеристики 
влагамев едно понятие, толкова по-малко обекти отговарят 
на понятието. Този закон напълно разбива криво 
разбрания патриотизъм, който ни кара да обичаме 
родината, разбрана единствено като страната, в която 
сме се родили. Ако отечеството бе понятие с толкова 
бедно съдъжание – един признак, „да си роден там”, то 
обемът му би покривал много места. Такова отечество 
няма да се различава от десетки и стотици други, в които 
са родени други хора. Освен това раждането някъде е 
еднократен акт, който сам по себе си не изисква 
последващ ангажимент,  различен от  простото 
признаване на този факт.

КХЕРЕ (У ДОМА)

 Г-н Хилари Шелтън, вицепрезидент на най-
старата и най-общопризната правозащитна 
организация в САЩ – Националната асоциация за 
напредък на цветнокожите, се срещна с екипа на 
Център „Амалипе” и с общностни модератори от 
Центровете за развитие на общността от цялата 
страна. Срещата се проведе в гр. В. Търново на 9 март. 
Споделен опит, вяра в успеха и топлото чувство от 
среща между съмишленици, споделящи общи 
ценности и борещи се за общи каузи съпътстваха 
провелите се разговори. 
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МАРТ 2016
 Избор на лечебни заведения за болнична 
помощ
 МС  прие  Наредба за критериите и реда за 
избор на лечебни заведения за болнична помощ, с 
които НЗОК ще сключва договори. Документът е 
разработен според изискванията на Закона за 
лечебните заведения за механизмите за планиране и 
осигуряване на медицинските дейности, заплащани с 
публичен ресурс, на териториален принцип, според 
потребностите на населението и нуждите на 
националната система на здравеопазване. 
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Бъди доброволец
на детски ромски фестивал   

Отново наближава Международния детски ромски 
фестивал "Отворено сърце", който по традиция се 
провежда всеки първи уикенд на месец юни в парк 
"Марно поле" във Велико Търново. Събират се близо 
2000 ученици от цялата страна и региона и в три 
шеметни дни представят в песни, танци, театрални 
постановки и занаяти културата и традициите на 
всички етноси в България.
Можеш да станеш част от тази емоция и да се 
потопиш в уникални ритми и обичаи, като се включиш в 
подготовката и организацията на 13-то издание на 
фестивала. Нужно е само да се запишеш тук и да се 
обадиш на тел. 062600224.
Очакваме Ви!

Продължава на стр. 4>>

 Осемдесет и осем са младежите от цялата 
страна, които Център за междуетнически деалог и 
толерантност „Амалипе” подкрепя да завършат 
средно образование като им закупува транспортни 
карти за автобус и учебници. Те са от бедни 
семейства,  живеят в села и малки градчета и учат в 
средни училища в големите градове. За да задържат 
младежите и девойките в училище, Център „Амалипе”  
им помага не само с транспортни разходи и 
учебници, но ги включва в младежки доброволчески 
дейности. От подкрепените се изисква да посещават 
редовно училище, средният им успех да е минимум 
Добър и да се включват в дейността на ученическите 
парламенти и младежките клубове за толерантност.
 През  първия учебен срок, средният успех на 
подкрепените ученици е Много добър 4,75. Средният 
брой неизвинени отсъствия е едва 3,38, като двадесет 
и пет от средношколците нямат нито едно отсъствие.
 Подкрепата за   56  от  младежите се 
подсигурява чрез програма „Равен шанс” на Тръст за 
социална алтернатива,  за  шест  други  –  от 
евангелиската методистка църква, а останалите са 
подкрепени със собствени средства на органи-
зацията. 
 Подробна информация и анализ очаквайте 
скоро на образователната страница на Център 
"Амалипе" http://www.romaeducation.com/bg/ 

Представяне на средношколците,
 подкрепени от Център Амалипе

през първия учебен срок

Анализ  на реформите
в здравеопазването  и тяхното отражение

върху ромската общност
 в  Република България  през 2016 година 
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>>> Не смятам, че да обичаш България само защото си се родил в 
нея е истински патриотизъм. Най-малкото: не е достатъчно. За да 
бъде обемът на понятието „отечество” само един, съдържанието 
му трябва да е богато на много повече признаци.  Да обичаш 
отечеството не е еднократен акт, а постоянно усилие да обогатиш 
родината с нови и нови неща, които да я направят единствена и 
уникална: поне за теб и твоето семейство.
 Патриотизмът днес не изисква да проливаме кръвта си за 
България: стотици хиляди са го направили, Трети март е резултат от 
техните усилия.
 Патриотизмът не бива да се ограничава само до знаците на 
признание (често – парадни и не напълно осмислени) към тези 
стотици хиляди.  Важно е, но не е достатъчно. И не бива да ни служи 
като извинение за бездействие и пасивност.
 Патриотизмът днес изисква едно постоянно усилие да 
превърнем родината в онова единствено място, в което можем  да 
намерим всичко, от което се нуждаем и за което мечтаем.  Две 
неща днес са особено важни, за да постигнем това и смятам 
всеки, който полага усилия  в тези посоки за патриот:
 - родината трябва да бъде навсякъде: не само в няколко 
големи града, по-точно: в централните части на тези градове.  
Бедният Северозапад, западащите села, т.нар. „селски общини”, 
крайните градски квартали (справедливо наричани „гета”)... също 
са част от родината, защото в тях се раждат и ще се раждат нейни 
граждани. През последните десетилетия държавата абдикира от 
тях, като това дори бе представено като инвестиция в нейното 
развитие:  закрити бяха над 500 училища, като част от 
„оптимизацията на училищната мрежа”, западнаха общинските 
болници и масовото им закриване ще започне скоро, селата 
останаха без здравни служби и т.н. Всяко усилие за възраждане на 
тези места е истински, неподправен  патриотизъм;
 - родината трябва да бъде за всички свои граждани: 
етническите малцинства, бедните и маргинализираните, хората с 
по-различна религия и ред други също са част от България. Нещо 
повече: те са неизползван потенциал за развитие! Доклад на 
Световна банка от преди три години посочи, че 23 % от младите 
хора, които трябва да стъпят на пазара на труда в България са роми. 
Усилието да се подпомогне доброто образование и квалификация 
на тази една четвърт от младите хора е изключително разумна 
инвестиция с огромна възвръщаемост: за цялото българско  
общество.
 Работата в тези две насоки е далеч от парадността и 
героичността. Тя трябва да бъде ежедневна и перманентна, в 
някаква степен – дори прозаина. Но именно тя ще отвори нови 
възможности: като включи нови региони и граждани. Така ще 
напълни абстрактното понятие за отечество с богато съдържание. 
Написаното по-горе дава отговар на въпроси, които често ми 
задават за дейността на Център „Амалипе”. Това, че организацията 
е ромска и поставя ромската интеграция в центъра на своята 
дейност не означава, че включва само роми, че работи единствено 
по въпроси,свързани с ромите, както и че действията и са от полза 
единствено за ромите. Каузите, зад които застава Амалипе, са 
каузи както на ромите, така и на всички хора от малките населени 
места, селските райони, изоставените градски квартали: 
превенция на отпадането от училище, повишаване на качеството на 
образование в училищата с относително малък брой ученици, 
общностния мониторинг на здравните услуги в малките населени 
места, превенция на ранните бракове, овластяване на общностите 
в селските райони и ред други. Усилията за тези каузи се случват 
ежедневно в цялата страна: много от 190-те училища, с които 
работим са такива, до които свършва асфалтирания път
(виж  ); в здравните служби там от http://romaeducation.com/bg/
години няма зъболекарски кабинети, а понякога единствената 
линейка е изгорялa 
(виж  ); http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2522&lang=1
хората не вярват, че могат да променят живота си, освен като 
емигрират (виж  ).  http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/
 Там живеят и работят както роми, така и българи, турци... Не 
само животът там е като в прословутия стих от „Моторни песни” на 
Вапцаров „Озъбено, свирепо куче” . Патриотизмът там е 
единствено „без маска и без грим”: в ежедневната дейност на 
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 Операция „Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности”, (чрез която ОП „Развитие на 
човешките ресурси” ще подкрепи усилията на общини, НПО и 
работодатели за изпълнение на Общинските планове за 
интеграция на ромите) ще  бъде допълнена от операция 
„Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование” 
на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Така 
одобряваните проекти ще бъдат интегрирани, като ще включат 
широк спектър от дейности в 4 направления - достъп до заетост, 
образование, социални и здравни услуги, както и развитие на 
местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.  
В 21 големи градски общини операцията ще бъде съпроводена  и 
със строителство на социални жилища, подкрепено от ОП 
„Региони в растеж”.  Това ще е първата интегрирана интервенция, 
подкрепена от три оперативни програми, през настоящия 
програмен период.
 Това стана ясно на съвместното заседание на Подкомитет 
„Ромска интеграция” на ОПРЧР и на Тематичната работна група 
„Социално приобщаване чрез образование” на ОПНОИР. То се 
проведе на 28 март и бе съ-председателствано от ресорните 
заместник-министри Зорница Русинова и проф. Николай Денков. 
На заседанието бяха обсъдени работни варианти на критерии за 
избор на операция „Интегрирани мерки за подобряване на 
достъпа до образование”, формуляр за концепция, с която 
общините ще заявят интерес, критерии за оценка на концепциите.
В заседанието участваха представители на управляващите органи 
на двете оперативни програми, на Министерство на регионалното 
развитие, представители на НПО – членове на Комитетите за 
наблюдение и членове на НССЕИВ. След  интензивни дискусии бе 
постигнато съгласие по основните параметри:
 - операцията ще бъде интегрирана, така че одобрените 
общини да получат финансиране както по  ОПРЧР, така и по 
ОПНОИР. В част от големите общини, в чиито Интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие е заложено строителство / 
реновиране на социални жилища,  мярката ще бъде 
предшествана от одобрение в рамките на ОПРР;
 - и по двете операции процедурата ще е за директно 
предоставяне на средства на общини. Партньорството с поне една 
неправителствена организация по всяка от операциите ще бъде 
задължително;
 - на първи етап общините  ще кандидатстват с опростена 
концепция. Селектираните общини ще разработят детайлни 
проектни предложения;
 - и двете операции ще имат два компонента: по единият ще 
могат да кандидатстват общините, които имат одобрени 
Общински планове за интеграция на ромите 2015 – 20 г., а по вторият 
– тези общини, в чиито Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие е заложено строителство / реновиране 
на социални жилища. 
 Не бе постигнато пълно съгласие по няколко въпроса, по 
които разговорите ще продължат:
- Теодора Крумова и Радостин Манов предложиха в интегрираната 
операция да включва и възможност за покриване на таксите за 
детска градина на задължителните предучилищни групи. Идеята не 
срещна подкрепа от Управляващите органи и ще продължи да 
бъде дискутирана;
 - Деян Колев предложи увеличаване на бюджета на 
операция „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до 
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учителите, които забравят удобствата на модерния живот, за да 
пръскат светлината на просветата така, както е правел 
възрожденския даскал; училищните директори, които броят и 
стотинките от делегирания бюджет, за да подсигурят не само 
парно, но и качествен учебен процес; общностните модератори, 
които обикалят от врата на врата всяка къща, за да донесат вярата, 
че „утре ще бъде живота по-хубав” ...  На всички тях, днешните 
патриоти, които дори - от скромност - не биха се съгласили, че 
заслужават това име, искам да кажа „Честит Трети март! Да 
живее България!”

Продължава на стр. 3 >>



образование” и по-ниски максимални прагове, за да бъдат 
подкрепени общините, включени в мярката по ОПРЧР;
 - Деян Колев и Йосиф Нунев предложиха при оценката на 
подадените концепции превес да имат не статистическите данни, 
а съответствието на проектите с одобрените Общински планове за 
интеграция на ромите 2015 – 20 г., кактои реалното наличие на 
общинска интеграционна политика. По това предложение също не 
бе постигнат консенсус и дискусиите по него ще продължат. 
 Очаква се до 2 седмици да бъдат финализирани 
критериите за избор на операция „Интегрирани мерки за 
подобряване на достъпа до образование”, след което те ще бъдат 
одобрени от Комитета на ОПНОИР. Поканата към общините за 
заявяване на интерес  вероятно ще бъде отправена през май – 
юни.
 Повече информация за
 О п е р а ц и я  „ С о ц и а л н о - и к о н о м и ч е с к а  и н т е г р а ц и я  н а 
маргинализирани общности”,  одобрена от Комитета на ОП 
„Развитие на човешките ресурси” през ноември, вижте на: 
http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2411&lang=1
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НАБЛЮДАТЕЛ

Ранните бракове
във Великотърновска област вече са изключения

 Рязко намаляване на случаите на ранни бракове във 
Великотърновска област констатират както институциите, имащи 
отношение към този проблем, така и теренно социологическо 
проучване. По време на работна среща за планиране на 
съвместни действия, в която взеха участие представители на отдели 
„Закрила на детето”, прокуратура, полиция, училища, общински 
администрации от областта, общностни модератори и 
представители на ромската организация Амалипе бе 
констатирано, че за последните 5 години съвместните съжителства 
на малолетни и непълнолетни са намалели рязко и понастоящем 
са отделни случаи, концентрирани в няколо населени места. Така 
например случаите, по които прокуратурата в Павликени е 
работила през 2009 г. са били 18, а през 2015 г. те са намалели до 
четири. Повече информация от работната среща вижте тук.
 Тенденцията бе регистрирана и от социологическо 
проучване, проведено от Център Амалипе сред ромската общност 
в областта. Според  данните,  всеки втори започва съжителство 
между 18 и 24 години. Промяната в тенденцията може ясно да бъде 
проследена през последните години. И ако през 2010 подобно 
национално проучване е показало, че всеки втори се е оженил до 
18 годишна възраст, то настоящото проучване показва, че цифрата 
е намаляла до всеки трети. Резултатите ясно показват, че колкото по-
висока е степента на образование, толкова по-късно ромите 
сключват бракове и ранните женитби сред хората със средно и 
висше образование са по-скоро изключение. Друга интересна 
тенденция, която изследването показва е, че намалява и броят на 
деца в семейството. Средният брой деца в ромско семейство във 
Великотърновска област според настоящото проучване е 2.5. 
Проучването също регистрира факта, че понастоящем ранните 
бракове в областта са концентрирани в няколко населени места 
основно в групите на бургуджиите (с. Камен, кварталите „Калтинец” 
и „Гарата” на гр. Г. Оряховица, гр. Павликени), частично – при 
калдарашите (гр. Павликени и гр. Г. Оряховица) и значително по-
рядко – при ромите-мюсюлмани. Така например през 2015 г. в 
община Стражица ранни са регистрирани основно в 
бургуджийската група в с. Камен и 2 случай сред роми-
мюсюлмани: група, която формира основната част от ромите в 
общината и областта. Дори в бедни квартали, обитавани от роми-
мюсюлмани, напр. в кв. „Детелините” на гр. Стражица (известен 
още като „Холивуд”), ранните бракове вече не се срещат: повече 
информация вижте тук .
Цялото проучване е налично на 
http://www.amalipe.com/files/bulletin/EM_report_TOTAL_FINAL_FINAL.
pdf
 
 Положителната  тенденция е резултат от засилената работа 
на терен в ромска общност по превенция на ранните съжителства, 
осъществявана от Центровете за развитие на общността в 
общините Павликени, Стражица и В. Търново, които ЦМЕДТ 

„Амалипе” и съответните общини създадоха през 2011 г. Друга 
причина е добрата съвместна работа между институциите и 
местните общности, както и активната работа на самите 
институции. В Община Павликени, например, честа практика  е 
районният прокурор Атанас Филипов да организира беседи за 
превенция на ранните практики в местните общности. „Хората не 
са престъпници, споделя прокурор Филипов. Когато им се обясни 
по човешки какво престъпление извършват, в повечето случаи те са 
готови да реагират разумно”.
 Същата тенденция е налице и в други региони  на страната. 
Тя не е еднозначна, тъй като са налице и места с увеличаване на 
ранните бракове, най-вече сред  най-маргинализираните 
семейства, но превенцията и активната постоянна работа и 
доброто партньорство между ромската общност и отделните 
институции могат значително да ограничат проблема.
 
 Целенасочената работа на Център "Амалипе" по 
превенция на ранните бракове започна през 2010 г. с провеждане 
на национално проучване и пилотиране на дейности в общността.    
Резултатите бяха публикувани в книга, която е налична в секция 
"Публикации" на http://www.amalipe.com/files/publications/Doklad-
prevencia-ranni-brakove-bg.pdf
 От 2011 г. организацията започна създаването на Центрове 
за развитие на общността, като една от дейностите на 
общностните модератори в тях е насочена към организирането на 
общността за преодоляването на тази патриархална традиция. От 
2015 г. организацията е партньор по международен проект 
"Ранните бракове - култура или злоупотреба?", като реализира 
дейности във Великотърновска област

НАБЛЮДАТЕЛ

Синдикатът на българските
учители организира

конференция за образователната интеграция

 За втора поредна година Синдиката на българските 
учители към КНСБ организира конференция, посветена на 
образователната интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства. Тя се проведе на 25 Март 2016 г. в гр. София. Участие 
взеха представители на синдиката,  Министерство на 
образованието, училища и организации. Център Амалипе бе 
представен от Петър Малинов, регионален педагогически 
координатор за Югоизточна България и Анелия Дудинова, 
регионален координатор «Общностно развитие» за Софийска 
област.
 Конференцията бе открита от Янка Такева, председател на 
СБУ и от Диян Стаматов, заместник-министър на образованието и 
науката. И двамата подчертаха важността на образователната 
интеграция с оглед на цялостното развитие на българското 
образование. След това д-р Йосиф Нунев, държавен експерт в 
МОН, представи обновената Стратегия за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Този 
стратегически документ, определящ политиките на Министерство 
на образованието, бе приет през 2004 г. През юни 2015 г. 
Стратегията бе обновена, като в този процес участваха не само 
експерти от МОН, но и представители на университетите, училища и 
НПО. Одобрен бе и План за действие. От септември 2015 г. започна 
обявяването на конкурси за образователна интеграция 
финансирани от ОП „Наука и образование”, подчерта д–р Нунев.  
 Резюме на проекта на МОН „Твоят час“, който ще бъде 
финансиран от ОП „Наука и образование”, направи Наталия 
Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и 
инспектиране“ в МОН. Тя наблегна на няколко ключови неща:
 - „Твоят час” ще бъде най-голям като обем, съдържание и 
като финанси, затова ще се нарича още и национална програма 
за повишаване на мотивацията за учене и за участие в извън класни 
дейности (ИКД). Той е продължение на „Успех“, като ще се 
реализира не само в не-средищните училища.  Проектът обхваща 
всички училища в страната независимо от техният вид – общински,  
държавни, без частни и без детски градини;
 - Подкпепените ИКД трябва да са част от цялостна училищна 
програма за превенция на отпадането. През лятото училищата ще 
могат да изработват свои училищни програми, в които да 
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> > > П ъ т я т  н а  а ф р о а м е р и к а н ц и т е  в  С А Щ  о т  з а к о н о в о 
регламентирана сегрегация (така наречените „закони Джим 
Кроу”) до най-високите етажи на властта (държавен секретар и 
дори президент), както и механизмите, по които функционира 
Националната асоциация за напредък на цветнокожите, бяха 
основните разисквани теми.
 Нeзaвиcимo чe poбcтвoтo бe пpeмaхнaтo пpeди пoвeчe oт 
вeк, някoи oт нeгoвитe ocтaтъци кaтo cвeтoyceщaнe вce oщe 
cъщecтвyвaт сред широки слоеве от американското общество, 
сподели г-н Шелтън.Все още сме далеч от реалното равноправие.  
Т а к а  н a п p и м e p ,  п p o ц e н т ъ т  н a  б e з p a б o т н и т e  c p e д 
aфpoaмepикaнcкoтo нaceлeниe e пoнe двa пъти пo-виcoк oт тoзи 
нa бeлитe. Оcвeн тoвa пpeди икoнoмичecкaтa кpизa oт 2008 г. 
бeлитe aмepикaнци ca пpитeжaвaли 90 % oт жилищaтa, в кoитo ca 
живeeли, a aфpoaмepикaнцитe – 44 %. След това тези проценти 
намаляха на 60 % при белите и едва 20 % при афроамериканците. 
Въпреки всички тези проблеми, движението за човешки и 
граждански права постигна големи успехи, тъй като мобилизира 
широки слоеве от афроамериканската общност, както и от 
белите американци.
 Г-н Шелтън наблегна на значението, което има доброто 
образование и формирането на образован елит. Една от важните 
битки, спечелени от Националната асоциация на напредък на 
цветнокожите бе за това националните тестове, с които се оценява 
успеха на учениците в края на всеки етап на образование, да са 
съобразени с културните особености на всички, а не само на 
белите американци. След този успех нашата образователна 
система се приближи до учениците с техните идентичности и 
афроамериканските ученици рязко повишиха своя успех, поясни 
авторитетният правозащитник.

 Изключително  интересен  бе  неговия  разказ  за 
Националната асоциация за напредък на цветнокожите. Тя има над 
половин милион членове, над 2200 структури във всички щати, 
включително в студентски общежития и военни бази. В асоциацията 
участват не само афроамериканци, но и индианци, евреи, както и 
много бели. Доброволчесвото е водещ принцип за огромната част 
от нейните членове: те не само отделят от времето си, но и 
заплащат членски внос, правят дарения за дейността на 
асоциацията 
 Г-н Шелтън поясни, че в САЩ съществува и обединение на 
о с н о в н и т е  о р г а н и з а ц и и ,  б о р е щ и  с е  з а  п р а в а т а  н а 
афроамериканците. То е било инициирано от основните донори, 
които са поискали организациите да не се конкурират, а да се 
специализират в определени теми, като са гарантирали 
финансиране за всички основни играчи.Така понастоящем 
организациите водят самостоятелен организационенживот,но 
също така си взаимодействат ефективно за постигането на 
общите си цели.
 „За нас е огромна чест и доверие към дейността на 
Амалипе, че идвате до В. Търново, за да се срещнете с нас! 
Нещата, които споделихте от опита на афроамериканското 
движение ни дава вдъхновние и вяра в успеха на усилията ни за 
ромска интеграция!”, сподели Деян Колев, председател на ЦМЕДТ 
„Амалипе”.

 Интервю с  Хилари Шелтън вижте на: 
http://www.dnesbg.com/obshtestvo/amerikanskiyat-pravozashtitnik-

hilari-sheltan-pred-vyantra-dnesv-vlintchat-v-sasht-oshte-
sashtestvuva-zaradi-sadebni-greshki-prodalzhavat-da-umirat-

nevinni-horav.html

 Между 11-ти и 13-ти март 2016 г. в Констанца, Румъния се 
проведе третата работна среща по проект „LAD - Език за превенция 
на отпадането от училище“ (Обучение по български език като втори 
език за деца в предучилищна възраст и първи клас). В срещата 
участваха представители на ЦМЕДТ „Амалипе” (Велико Търново), 
ОУ „Ангел Кънчев” (Русе), ОУ „Алеко Константинов” (Русе), ЦДГ 
„Червената Шапчица” (Русе), ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и 
Международно Дружество Елиас Канети (Русе). Срещата беше 
организирана от партньорската организация Colegiul Naţional 
Pedagogic „Constantin Brătescu” в Констанца (Румъния).
 Първия ден бе посветен на среща с директори и 
медиатори от различни учебни заведения в област Констанца. Те 
споделиха своя опит и обърнаха внимание на това колко са важни 
ромските медиатори за общността и колко голяма промяна са 
наблюдавали в своите училища след въвеждането им. Някои от 
присъстващите медиатори работят вече 10 години в своите 
населени места. Те са част от персонала на училището и всеки ден 
са там. 
 През следващите два дни проф. Ана Мария Чиботару, 
директор на Национален педагогически колеж „Константин 
Братеску“ в Констанца, представи подробно работещите модели 
на кооперация между училището и ромската общност, форми на 
организация на съвместната работа, както и стратегии за 
решаване на конфликти и намеса. Бяха представени материали 
за обучение на медиатори – обучителна програма, мониторинг и 
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>>>идентифицират нуждите си за финансиране на ИКД, свързани 
от една страна с развитието на способностите и талантите, а от 
друга с образователните дефицити, които има;
 - участващите училища ще бъдат разделени в три групи на 
базата на 22 критерия. Във всяка група ще бъдат финансирани 
широк спектър ИКД, като ще бъде различна пропорцията и 
бюджета;
- Важна част от проекта в училищата с най-големи проблеми с 
отпадането от училище ще бъде организирането на  т.нар. 
образователни курсове по български език и математика и по 
другите предмети, но приоритетни  ще са тези два предмета от 1ви 
до 12 клас;
 - конкретните ИКД във всяко училище ще бъдат подбрани 
чрез механизъм за родителско и гражданско участие. Ще бъдат 
създадени обществени съвети „Твоят час”, в които ще влезнат и 
родители и общественици. Училища, НПО, читалища и други ще 
качат в интернет платформа извънкласните дейности, които 
предлагат. На базата на това, общественият съвет ще избере кои 
точно ИКДда се организират в конкретното училище.  Целта на 
„Твоят час“ е да се привлече не само това, което може да предложи 
училището като база и квалификация на учители, но всичко което 
може да предложи региона
 - Бюджетът ще бъде разпределен като финансов стандарт 
на всяко дете, но ще има и допълнителни средства върху този 
стандарт, за да има възможност за ефективни дейности с 
родителите на децата, за да може да се наемат хора от НПО, които 
да бъдат техните медиатори и т.н.
По-подробното изказване на г-жа Михалевска относно „Твоят час” 
вижте на: http://romaeducation.com/bg/  

НАБЛЮДАТЕЛ
Синдикатът на българските

учители организира
конференция за образователната интеграция

>>> Продължение от стр. 3

КХЕРЕ (У ДОМА)

Среща на американски 
правозащитник с екипа на Център Амалипе

УЧИЛИЩЕ

Трета  работна среща по проект
„LAD - Език за превенция на отпадането от училище“
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Да бъдеш ученик във Вълчи дол

оценяване на работата на медиаторите в Румъния. Проф. Чиботару 
наблегна на това, че те са започнали първо работа с местната 
власт и правителството по установяване на професията 
„образователен медиатор“, а след това са я и въвели.
 На финала на срещата бе отбелязана силната 
необходимост от обучение и широко влюкчване на медиатори и в 
България,  особено в училищата с голям брой деца от 
малцинствата.

УЧИЛИЩЕ

 Училището би трябвало да е място, в което всяко дете може 
да намери себе си, да открие таланта си, но най-вече – да изгради 
умения, които ще му помогнат да бъде добър човек и добър 
гражданин. И без да подценяваме или омаловажаваме ролята на 
семейството, учителят е този, който в най-голяма степен може да 
помогне на едно дете да постигне и да изгради тези умения, докато 
е в училище. Разбира се, за целта първо трябва да задържи детето в 
училище. За някои това е ежедневна борба. Успехът в нея се 
постига обаче тогава, когато отвориш училището за общността и 
помогнеш на всички да се почувстват партньори в общата кауза: 

ученици, родители и учители. За да се случи това обаче училището 
трябва да ти дава най-вече свободата да бъдеш себе си, да 
уважаваш другите и да успееш да намериш това, което ви прави 
екип. Успехът не се измерва с броя участия в олимпиади, нито само 
с резултатите от външното оценяване.
 Той се измерва с това, че децата са в училище, усмихват се 
и се чувстват добре, както по време на час, така и в междучасията. А 
СОУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол успява да постигне всичко това. И 
всеки може да го види – разбира се, ако навремето е имал учители 
като тези във Вълчи дол, които са го научили и да вижда, а не само да 
гледа. Въпреки опитите за евтина медийна сензация, това, което 
непредубеденият страничен наблюдател може да види е училище, 

в  к о е т о  д е ц а т а  с а  в 
училище – не насила, и 
дори по време на между-
часие са в класната стая 
(за разлика от героите в 
няколко други скорошни 
истории, които за съжа-
ление, не завършиха така 
щастливо). Всеки, който е 
работил с деца може да 
познае, кога те се чувстват 
свободни (без да стигат до свободия), кога се чувстват на място и 
щастливи от това, което правят. Непредубеденият зрител би 
погледнал и страницата на училището, за да види колко много са 
талантите на децата в него. Сигурно трудно се побират в 
програмата за Деня на таланта. Най-вероятно това, което танцуват 
децата от клипа, е един от тези таланти – така, както танцуват хип-
хоп, българ-ски народни танци и всичко останало, което им помага 
да се изразят чрез музиката. Ще види и че това е едно уютно, светло, 
шарено училище. Човек, който  е работил с деца, може да го 
почувства … Може да почувства и (дори от преду-бедените 

р е п о р т а ж и ) ,  ч е 
учители и  ученици 
общуват свободно, 
без да преминават 
границите на ува -
жението и позицията 
на всяка от страните. 
Ще види и, че това е 
училище, в което се 
възпитава любов към 
знанието и към призва-
нието да си учител. Не 
случайно учениците 
н е  с а м о  и м а т 
мотивацията и жела-
нието да продължат 

образованието си, но и да бъдат именно учители. Дали биха го 
искали, ако нямат пред себе си пример, който да следват?...
 Непредубеденият зрител ще види и че това са ученици, 
които не просто папагалски повтарят заучени фрази за Левски, а 
осъзнато оценяват това, което е направил. Може би обективните 
журналисти можеха преди да направят този репортаж, да направят 
друг, в който да разкажат за дарителската акция, която училището 
проведе, за да издигне паметник на Левски в двора си, както и да 
посети училището по време на патронния му празник. Може би 
тогава биха разбрали истинския смисъл на думите в залата на 
училището „Дела трябват, а 
не думи!“ Авторът не е 
записан – сигурна съм, че 
децата знаят кой е той (не 
знам за тези, които така 
евтино употребихa учили-
щето). Същият този велик 
б ъ л г а р и н  г о в о р и  и  з а 
„братството и съвършеното 
равенство между всички 
народности. Българи, турци, 
е в р е и  и  п р .  щ е  б ъ д а т 
равноправни във  всяко 
отношение: било във вяра, 
било в народност, било в 
гра-жданско отношение, 
било в каквото и да е било.“

Изучаването на традициите, обичаите и културата на различните 
етноси е един от инстру-ментите, използвани за опознаване на раз-
личието, един от инстру-ментите, които ни помагат да живеем 
заедно и ни правят равни, които ни помагат да успяваме заедно. А 
учители, ученици и родители в СОУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол 
успяват да го постигнат! Успех, колеги! Продължавайте все така с  
будителската си работа!
Снимки: СОУ "Васил Левски", гр. Вълчи дол
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Анализ  на реформите
в здравеопазването 

и тяхното отражение върху ромската общност
в  Република България 

през 2016 година 

РОМСКО ЗДРАВЕ

Училище

Излезе от печат сборник с доклади от
Втората национална научно - практическа конференция

"Интеркултурното образование като средство 
за намаляване на отпадането
на ромските деца от училище"

 Излезе от печат сборник с доклади от Втората национална 
научно - практическа конференция "Интеркултурното образование 
като средство за намаляване на отпадането на ромските деца от 
училище". Тя се проведе през юни 2014 година град Велико Търново. 
В нея участваха над сто учители от цялата страна, началници и 
експерти от Регионалните инспекторати по образованието, 
образователни експерти, представители на академичната 
общност. Конференцията бе организирана от Център за 
м е ж д у е т н и ч е с к и  д и а л о г  и  т о л е р а н т н о с т  „ А м а л и п е , “  
Великотърновския университет и областна управа. Тя бе 
предшествана от 15 областни конференции за споделяне на 
успешни практики, като най-интересните доклади от областните 
конференции получиха право на участие в националния форум.
 Докладите в сборника са групирани в 5 раздела:
 -  Теоретична и нормативна рамка на образователната 
интеграция;
 -    Училищната програма за превенция на отпадането;
 -    СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолкор”;
 -  Индивидуални подходи за работа със застрашени от 
отпадане и дейности за активизиране на учениците;
 -  Училище и родители: равноправни партньори в една 
обща кауза
 Публикуваните доклади на 80 автори представят безценен 
опит от тяхната ежедневна практика в десетки училища в цялата 
страна. Този опит е не само по привличането, задържането и 
ограмотяването на деца и ученици от различни етноси, но също 
така по постигането на високи образователни резултати, развитие 
на способностите на учениците и учителите и превръщането на 
училището в център на цялата местна общност. Той категорично 
показва, че общите усилия на педагози и активни родители 
неминуемо води до най-важния успех: качествено образование и 
по-добро бъдеще за всички деца.

 Сборникът можете да намерите  тук 

>>>С наредбата се определят критериите и редът, по който ще се 
извършва изборът на лечебни заведения, с които НЗОК ще сключва 
договор, в случаите когато броят на болничните легла по видове (за 
активно лечение, продължаващо лечение и рехабилитация) и по 
съответни медицински дейности в дадена област надвишават 
определените от Националната здравна карта потребности. 
 За оценяване на лечебните заведения, които са 
разположени в отдалечени и труднодостъпни райони, е предвиден 
специален ред, с което се гарантира достъпът на населението до 
медицинска помощ, независимо от надвишените потребности за 
общия брой легла в дадена област.

 Вирусен хепатит С
 От 1 март (вторник)2016  Националната здравно-
осигурителна каса започна  да заплаща лечението на български 
пациенти с най-съвременните медикаменти срещу хроничен 
вирусен хепатит С. За разлика от стандартното лечение, те постигат 
пълно излекуване в по-голямата част от случаите, включително при 
хората в напреднало развитие на болестта. 

 Делът на излекувани пациенти при този вид терапия се 
повишава с близо 30% спрямо досега провежданат В общия случай 
лечението е с продължителност 3 месеца. Пациентите се считат 
практически за излекувани след приключване на курса на лечение, 
за разлика от досега, когато се налага многократно повтаряне на 
лечебен курс, Според изчисленията на пациентски организации в 
България около 110 хил. души са носители на вируса, но поради 
безсимптомното протичане на заболяването по-голямата част от 
тях не знаят за състоянието си.

 Подпомагане на лекари-специализанти в МБАЛ "Д-р 
Христо Стамболски", гр. Казанлък
 Започна  приемът на документи за подпомагане на 
лекари-специализанти в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", гр. 
Казанлък, . Кандидатите за стипендианти на болницата в Казанлък 
ще си разпределят сумата от 30 000 лева, включена в бюджета на 
общината. Средствата са отпуснати с решение на Общинския 
съвет в града и са предназначени за подпомагане финансирането 
на специализацията на лекари, работещи в местната болница.  
 Създаден е Фонд за подпомагане на лекари-стипендианти, 
който има за цел да запази младите специалисти в местната 
болница.

 Подобряване на устойчивостта на Националната 
програма по туберкулоза 2015-2018
 НС  ратифицира Рамковото споразумение между 
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и 
Република България и на Потвърждението за безвъзмездна помощ 
по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната 
програма по туберкулоза". България ще получи средства в размер 
до 5 822 822 евро. Периодът на изпълнение на Програмата е от 1 
октомври 2015г. до 30 септември 2018г. Основната й цел е да се 
осигури ранна диагностика на случаите с резистентна туберкулоза 
и ранно стартиране на лечението. Чрез безвъзмездната помощ за 
следващите три години дейностите ще се фокусират върху 
подобряване на контрола на туберкулозата в България, прилагане 
на подходи, ориентирани към пациента по отношение на 
лечението, грижите и превенцията, осигуряване на активно 
откриване на случаите с туберкулоза с подкрепата на екипи от 
сътрудници на терен към неправителствени организации, 
подобряване на придържането към терапията на болните от 
туберкулоза.

 Национален  имунизационен календар за 2016
 Министерският съвет одобри допълнителни разходи в 
размер на 20 милиона лева по бюджета на Министерството на 

Продължение от стр. 1 >>

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

 На 21 март 2016 г в София се проведе Международна 
конференция „Обучение в придобиване на житейски учения и 
финансова грамотност в България и Европа”. Събитието е част от 
Кампанията Global money week и се  организира от Международна 
програма Афлатун Интернешънъл и Асоциация „Интегра България” 
национален представител за България, с финансовата подкрепа на 
Институт към Европейска Инвестиционна банка и програма Еразъм+, 
в партньорство с Child and Youth Finance International, Национална 
мрежа за децата и Фондация „Инициатива за финансова 
грамотност.
  Център Амалипе представи 
Проект „Финансова грамо-
тност на младежи в риск” по 
програма Еразъм +, чиято 
цел е планиране и разра-
ботване на програма за 
обучение по финансова 
грамотност, адресирана до 
младежи от групи в неравностойно положение в обществото. 
За повече информация посетете: 
http://romaeducation.com/bg/news-bg/604-mezhdunarodna-
konferentziya-obuchenie-v-pridobivane-na-zhiteiski-ucheniya-i-
finansova-gramotnost-v-balgariya-i-evropa

УЧИЛИЩЕ
Международна конференция

„Обучение в придобиване на житейски
учения и финансова грамотност

в България и Европа”

Продължaва на стр. 7 >>
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здравеопазването за 2016 г. Целевото предназначение на 
средствата е заплащането на ваксини за изпълнение на 
националния имунизационен календар за годината. 

 Сдружението на общините иска „обща каса” за лечение 
на неосигурени
 Създаване на „обща каса“ за навременно заплащане 
лечението на социално слаби и неосигурени пациенти. Това е едно 
от предложенията на Постоянната комисия по здравеопазване 
(ПКЗ) на Националното сдружение на общините. Предложението  
ще бъде внесено за разглеждане в Министерството на 
здравеопазването. „Идеята е със субсидия от държавата да се 
създаде такъв фонд, който веднага да изплаща на болниците 
нужните пари за лечение на неосигурените, докато се готвят 
документите им от социалните служби. 

 Електронна платформа за търговия с лекарства за 
болниците.
 Министерството на здравеопазването (МЗ) пусна от днес 
новата електронна платформа за търговия с лекарства за 
болниците.
 Болниците вече няма сами да договарят с доставчиците 
цени за малки количества лекарства, а ще изпращат нуждите си 
към националната платформа.
 Системата ще обединява всички получени заявки за всеки 
отделен медикамент и ще търгува общите количества, поясняват от 
МЗ.
 Според МЗ така ще се окрупнят обемите и ще се постигне 
и значително по-ниска цена и, че в системата ще имат възможност 
да участват всички лечебни заведения на територията на страната, 
както и регистрираните доставчици. Очаква се разходите на 
лечебните заведения за лекарства да бъдат значително намалени.

 Национална  здравна карта (НЗК) на Република България 
2016
 МС прие Националната здравна карта (НЗК) на Република 
България. Чрез нея се определят и планират потребностите на 
населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска 
помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на 
здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо 
използване на ресурсите. 

 Здравно осигурителен статус 
 Нови правила за определяне на здравните права могат да 
оставят много хора без възможност за безплатно лечение от 1 
април. Това става след промени в Закона за здравното осигуряване  
които бяха приети през миналата година, Промените ще засегнат 
хората, които са с прекратен трудов договор, но без работодателят 
да е уведомил приходната агенция за това. Застрашени от 
отнемане на здравни права са и тези, чиито приходи са по 
граждански договор или от хонорари и се осигуряват под 420 лв. В 
тази група попадат много от хората със свободни професии От 
агенцията по приходите препоръчват на хората да следят здравния 
си статус и напомнят, че с неплатени осигуровки за 4 месеца се 
губят здравните права. 

 Личните лекари протестират ефективно
 Личните лекари в много областни градове протестират 
ефективно. Вместо да преговаря с тях, здравното министерство 
даде заповед на всички болници да организират обслужването на 

Акция 
„Обединени в борбата с туберкулозата" 

РОМСКО ЗДРАВЕ

 Във връзка със Световния ден за борба с туберкулозата - 24 
март, Центровете за развитие на общността, към ЦМЕДТ 
„Амалипе“, стартира акция с мото „Обединени в борбата с 
туберкулозата".

 От 1996 година, по 
р е ш е н и е  н а  С в е т о в н а т а 
здравна организация (СЗО), 
всяка година 24 март се 
отбелязва като Световен ден за 
борба с туберкулозата. На 
този ден през 1882 г. немският 
б а к т е р и о л о г  Р о б е р т  К о х 
обявява, че е изолирал причи-
нителя на туберкулозата – 
постижение, което открива 
пътя към диагностицирането и 
лечението на туберкулозата. 
Световният ден има за цел да 
фокусира общественото внимание върху най-разпространената 
инфекциозна болест в света – туберкулозата, която всяка година 
причинява смъртта на милиони хора, най-вече в развиващите се 
страни. По данни на СЗО, около 30 процента от населението на 
земята е инфектирано с причинителя на туберкулозата, всяка 
година около 8 милиона души заболяват от туберкулоза, а 
ежегодно от това заболяване умират приблизително 3 милиона 
души.

 Целта на акцията е  подобряване на здравната 
информираност сред етническите малцинствени групи в 
неравностойно положение, както скрининг и ранна диагностика на 
туберкулозата.

Подробна информация за инициативите по места ще намерите 
на:http://www.romadevelopment.org/index.php/bg/nachalo/novini/
325-aktsiya-obedineni-v-borbata-s-tuberkulozata

пациентите им. Болниците трябва да извършват първични, вторични 
прегледи и диагностично-лечебни дейности, а при необходимост 
директорите на регионалните здравни инспекции трябва да 
съставят графици за дежурства на клиниките по области. 
Заповедта е на основание на Закона за здравето, според който 
министърът ръководи националната система за здравеопазване и 
осъществява контрол върху дейностите по опазване здравето на 
гражданите и държавния здравен контрол, както и за осигуряване и 
устойчиво развитие на здравните дейности в лечебните и здравните 
заведения.
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