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ПРЕДГОВОР

вители на НПО, които взеха участие в
дискусиите на работните групи за набелязване на добри практики, както
и на всички респонденти за любезно
предоставените материали и ценни
съвети. Описаните в този документ добри практики са подбрани от екипа и
представени за преглед и получаване
на оценката на експерти и граждани,
заинтересовани от разработването на
политиките за ромско включване. Някои от представените най-добри практики бяха препоръчани от експерти от
публичната администрация, органите
за местно самоуправление и НПО.

Този проект е възложен от
инициатива „Максимални ползи за
ромското включване от структурните
фондове на Европейския съюз” на Институт „Отворено общество” и Световната банка в подкрепа на българското
правителство за дефинирането на успешна политика за ромското включване в период на целенасочени усилия
за набелязване на работни стратегии
и подходи за равнопоставено ромско
включване.
Проучването има за цел да послужи при разработването на по-добри политики за ромска интеграция и
по-конкретно да предостави полезна
информация при планиране на усвояването на средства от структурните
фондове на Европейския съюз.

Екипът съзнава, че независимо
от скорошния мащабен процес на консултации за подбор на допълнителни
добри практики, вероятно в момента
се осъществяват или са налице осъществени проекти, програми и практики, включително финансирани от
структурните фондове на ЕС проекти,
които заслужават да бъдат описани и
да заемат мястото си в това проучване.
Но нашата идея бе не да представим
изчерпателен списък на всички добри
практики, а само да насочим вниманието към няколко убедителни примера, че такива практики са налице, и
че те заслужават бъдещо внимание и
инвестиции.

Методологията на изследването включва предварително кабинетно проучване на документи, както
и методи за бърза оценка – фокусни
групи и полудълбочинни интервюта с
представители на местните органи за
самоуправление, неправителствения
сектор, държавни институции, експерти и граждани от ромските квартали
в Пловдив, Пещера, Перущица, Каспичан, Шумен, Нови пазар, Каварна, Разград, Кюстендил и София 1.

Прегледът на добрите практики ще предостави на авторите на политики обем от информация за това кое
е работило добре в Българя, Словакия
и други държави-членки и кои са областите, в които все още съществуват
предизвикателства. Главната цел на
това задание е: 1) да подпомогне дър-

Екипът, провел проучването,
изразява най-искрена благодарност
на всички представителите на държавните органи, експерти и предста1 При изписването на българските имена на латиница
е спазван законът за транслитерацията (ДВ, 18 от
13.03.2009 г.).
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жавите при изготвянето на техните национални стратегии за ромско включване, основаващи се на общата рамка
на Европейския съюз, и 2) да ги подпомогне за по-добро програмиране и усвояване на средства от структурните
фондове.

та банка), а Ромският образователен
фонд докладва за успешни инициативи, които повишиха достъпа до несегрегирано образование и подобриха
неговото качество, увеличиха трудовата заетост, подобриха жилищните
условия и здравното състояние на
ромските групи. Същевременно обаче
много от тези инициативи не успяха
да станат част от устойчиви проекти,
нито бяха включени в стратегически
програми за интеграция.

Като една от най-уязвимите,
маргинализирани и може би най-важното - най-многобройната от всички
етнически групи в Европа – ромската
е припозната като целева в редица
инициативи за развитие на неправителствени организации, Европейската
комисия, националните власти и международните органи. Десетилетието
на ромското включване стартира през
2005 г. със спонсорството на редица
донори (част от тях са и инициаторите „Отворено общество” и Световна-

Това проучване съдържа преглед и анализи на съществуващите в
България добри практики за ромско
включване в областта на жилищата,
трудовата заетост (създаване на доходи), здравеопазването, образованието
и доброто управление.
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РЕЗЮМЕ

зинството, липса на воля и ресурси в
самата ромска общност. Официалните
власти трябва да са ясни и категорични при разработването и приемането
на документи за ромското включване,
особено що се отнася до финансовата
подкрепа за изпълнение на набелязаните дейности.

Европейският съюз и България
в частност разполагат с широка гама
от политически инструменти и механизми, включително законодателни,
координационни и финансови, които
могат да бъдат доразвити и активирани с цел насърчаване на ромското
социално включване. Налице е споделено разбиране между заинтересованите страни и ключовите участници,
че въпреки голямото политическо
внимание към проблема европейските политики както на ниво Европейски съюз, така и на национално ниво
не въздействат достатъчно мащабно
върху ромските общества. Следователно налице е спешна необходимост
от обединяване на съществуващите
действащи лица, институционални ресурси и експертни групи с оглед разработването на съгласувани стратегии и
жизнеустойчиви инструменти.

Инициативите за ромска интеграция не трябва да се изпълняват без
активното участие и на самите роми.
Смисълът на това условие е не само
ромите да станат по-информирани и
отговорни, развивайки същевременно
чувство за собственост, но и тяхното
мнение да бъде получено и отразено
така, че те да станат активни участници във всички етапи на планиране и
изпълнение.
Налице е липса на последователност и приемственост между
политическите играчи. Новите правителства и органи за местно самоуправление рядко приемат работата
на техните предшественици и всичко
започва отначало, с отхвърляне на постигнатите резултати и научените уроци. Стратегическите документи и оперативните планове трябва да бъдат
възприемани от всяко следващо правителство, идващо на власт. Практически е неиздържано на всеки четири
години да се разработват нови и преработват вече съществуващи стратегии и
оперативни документи, освен ако това
не се прави умишлено с цел симулиране на внимание и политическа воля.
В тази насока дългосрочни инициативи като Десетилетието на ромското включване изиграха положителна

Независимо от разнообразието на национални и международни
стратегически и оперативни документи все още липсва цялостна политика за ромско включване: одобрените
документи са солидна основа за създаването на такава политика, но въпреки това не съществуват подходящи целенасочени усилия за нейното
въвеждане. Систематичните документи в повечето случаи остават без последствие – причините са различни,
но най-честите са липса на финансови
инструменти и капацитет от страна на
институциите на национално и местно
ниво, отрицателни нагласи към положителни действия от страна на мно7
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В етапа на подбор на домакинствата, които да бъдат настанени
в новите къщи, е създаден Квартален
съвет от местни активисти, който
да обсъди критериите за подбор на
бенефициентите. При избора на новодомци се налага мнението, че не е задължително най-маргинализираните
семейства да бъдат най-подходящите кандидати за настаняване в новите жилища; дава се предпочитание на
тези, за които има по-голяма вероятност да спазват правилата, т.е. да си
плащат редовно наема и да опазват
имота. Това е и едно от най-съществените ограничения на тази практика,
която не достига (а и няма амбицията
да достигне) до най-уязвимите членове на ромската общност. Ключова
роля в този подход играе подходящият
процес на подбор, който е възложен на
лидерите на общността.

роля, налагайки многогодишно планиране и поемане на ангажименти за изпълнение на стратегическите цели. Но
ще бъде преувеличено да се твърди,
че те внесоха реална приемственост
в политиките за ромска интеграция –
ангажиментите останаха прекалено
общи, изпълнението – непоследователно, а проследяването – несистемно
и без съществен резултат. Надеждата
сега е, че „Националните стратегии за
интегриране на ромите” под насоката
на Европейския съюз ще променят статуквото.
Въпреки обстоятелството, че
единствено централната власт е в
състояние да финансира мащабна национална програма, която осезаемо
да повлияе върху положението на
ромите, това все още не се е случило.
Именно поради тази причина повечето от описаните в настоящия преглед
добри практики се изпълняват от НПО
и са свързани с конкретно място. Създава се и впечатление, че там, където инициативите се осъществяват в
партньорство между НПО и общините, успехът е по-голям, независимо че
на моменти поддържането на такова
партньорство е трудно.

Избраните наематели се задължават да работят за построяването на жилищата. Кварталният
съвет поема ангажимента да следи
за редовното плащане на наема и за
управлението на собствеността. Натискът на общността за „спазване на
правилата” е силен, както е видно от
факта, че някои семейства са принудени да освободят заеманото от тях
жилище, тъй като са нарушили договорените условия. Фондация АДРА се
стреми да сведе тези рискове до минимум, като същевременно продължава
да предоставя на настанените семейства комплексна подкрепа под различни форми.

В ромския квартал „Изток” в
Кюстендил в продължение на осем години фондация АДРА настанява ромски
домакинства в общо 27 еднофамилни
къщи. Инициативата започва през
2002 г. и се развива на няколко вълни в
зависимост от наличните ресурси и
възможности. Последните шест къщи
са открити през 2010 г.

Мнозинството от жителите
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на ромския жилищен квартал „Изток”
са членове на протестантско вероизповедание, чийто представител
също е Фондация АДРА. Споделените
ценности, които допринасят за изграждането на силно чувство за общностна идентичност и високо ниво на
обществен капитал, вероятно са една
от причините за по-голямата устойчивост на тази пилотна практика в
Кюстендил в сравнение с други подобни проекти 2. Чрез своите постоянни
представители в общността Фондация АДРА съумява да компенсира и липсата на съпътстваща социална работа, което обяснява липсата на успех
при други подобни инициативи.

па на Фондация „Здравни проблеми
на малцинствата”. След въвеждането
му е осъществен експерименталният
проект „Въвеждане на система на медиатори роми” – ефикасен модел за
одобряване на достъпа на ромите до
здравеопазване и социални услуги в
ж. к. „Изток”, Кюстендил; обучени са и
първите медиатори. Според модела
основната задача на здравните медиатори е да съдействат в процеса на достъп до услуги в областта на здравеопазването за хора с ограничен достъп
до здравни грижи. Това включва съдействие в комуникацията между Националния осигурителен институт, особено за лицата, притежаващи здравни
осигуровки. При лицата без здравна
осигуровка здравното образование и
профилактиката остават единствените инструменти на разположение на
здравния медиатор. На типичните клиенти на здравния медиатор се налага
да осъществяват комуникация и с други агенции като например Дирекцията
за социално подпомагане, Агенцията
за закрила на детето и Комисията за
защита от дискриминация. Тъй като
много често клиентите на здравния
медиатор не осъзнават, че се нуждаят
от помощ, не знаят към кого трябва
да се обърнат, както и дали изобщо
съществува агенция, занимаваща се с
техния проблем, здравният медиатор
трябва да е много проактивен, добре
осведомен и активен.

Типичен пример за посредничество е практиката „здравен медиатор” – генеричен термин с широк
обхват, приложим към множество различни области. В най-широкия смисъл
медиаторът е някой, който прехвърля
мост през празнините, възникнали
между агенциите или доставчиците
на услуги и техните клиенти поради
проблеми в комуникацията, включително езикови бариери, лош достъп
до информация, дискриминация, оттегляне на властови правомощия или
поради друга причина. Медиацията
може да облекчи някои ситуации на
неравнопоставеност, но принципно
не е в състояние да дава решения на
съществуващи структурни проблеми в
съответната система

Здравната медиация бе относително бързо припозната от държавата като добра практика независимо от
трудностите, съпътствали въвеждане-

Моделът „здравен медиатор” е
въведен в България през 2001 г. от еки2 За силната социализираща и сплотяващата роля на
евангелските ромски църкви виж Славкова: 2007.
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та, характерна за всички последвали
инициативи за десегрегация, е учениците от ромските квартали да се обучават заедно с техните връстници
от мнозинството. В рамките на този
модел ромските деца се превозват до
училища в други части на населеното
място, чиито жители са предимно от
неромски произход, така че ромските
деца да учат заедно с децата на етнически българи и по-рядко с деца от
турски и друг произход. Впоследствие
тази практика бе въведена в още
шест града в страната и доби популярност в съседни страни. Моделът
на десегрегация, основан на превозване
на учениците, има както предимства,
така и недостатъци. Налице са ясни
доказателства за подобрен успех сред
основната част от учениците, включени в десегрегационния модел – факт,
който се сочи като основен аргумент
в полза на модела. В никой от случаите обаче десегрегацията не успява да
обхване всички ученици, нито предлага
убедително решение за тези от тях,
които продължават да посещават сегрегираните училища. А често това са
най-уязвимите деца, тези с най-големи
проблеми в усвояването на учебния материал и най-застрашените от отпадане.

то на длъжността „здравен медиатор”
в системата на здравеопазването, и
предизвикателствата, свързани с осигуряването на финансиране. Понастоящем медиаторите в страната играят
решаваща роля при превенцията и
лечението на обществено значими
заболявания сред ромската общност.
Здравната медиация без съмнение отговаря на реални потребности, свързани с осигуряването на достъп до
здравеопазване. Трябва обаче да се
подчертае, че тази практика има смисъл и дава добри резултати само когато е заложена в контекста на една
обща политика за подобряване на достъпа до здравеопазване и когато е организирана „под чадъра” на устойчиви
обществени и здравни институции.
В сравнение с други области на
интеграция през годините на прехода
най-големи ресурси са вложени в осигуряването на достъп до образование
на ромските деца. Осъществени са
множество образователни инициативи, насочени към преодоляването
на различните проблеми, свързани с
достъпа до образование на ромските
деца, както и към слабостите на образователната система като цяло.
Между основните практики, оставили
отпечатък в развитието на образователните политики за интеграция,
са пилотните проекти за десегрегация
на училищното образование и моделите за подкрепа на ранното детско
развитие на ромските деца. Първият пилотен проект за десегрегация
принадлежи на видинската асоциация
„Организация Дром”. Целта на проек-

Друг пример за проект със силно въздействие в областта на образователната интеграция на ромите
е създаването на Здравно-обществен
център. Центърът има за цел да предотврати преждевременното отпадане
от училище на ученици от първи до
четвърти клас поради факта, че най10

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

големият брой отпадания се случва
именно на това образователно ниво.
Малките ученици са изправени пред
сериозни проблеми – от една страна,
те са в стрес, предизвикан от новата
обществена среда с напълно различни
изисквания от тези в домовете им, а
от друга – при тези ученици е налице
критичен недостиг на познавателни,
социални и езикови умения, необходими им, за да се справят с ученето. Така
че лесно може да бъде обяснено нежеланието им да посещават училище.
Екипът от специалисти и здравни и
социални сътрудници положи значителни усилия, за да подобри неудовлетворителните умения на децата.
В резултат на тези усилия и сътрудничеството от страна на училищния
персонал проблемите бяха смекчени.

нашата мотивация да създадем програма за развитие на познавателните, обществените и езиковите умения
на децата от предучилищна възраст,
в която бяхме водени от силното ни
убеждение, че това е най-ефикасната
интервенция за предотвратяване на
преждевременното отпадане от училище.
Повечето от представените
в настоящия доклад добри практики
са започнати и осъществени или са в
процес на осъществяване от НПО. Това
е резултат от няколко причини, чието
споменаване е много важно за целите
на проучването: държавната администрация не притежава гъвкавостта,
креативността и най-вече капацитета да работи по такива чувствителни
инициативи, каквито са инициативите,
свързани с ромската интеграция.

С цел да се облекчат тежестите, изпитвани от родителите
на тези деца, бяха ангажирани доброволци, които в стаята за детски занимания към центъра да предлагат
на по-малките братя и сестри на учениците игри за развитие. На по-късен
етап тези по-малки братя и сестри
станаха част от програмата за предотвратяване на преждевременното
отпадане от училище. За наша голяма
изненада сравнено с други участници
тези деца съумяваха много по-добре да
се справят с конкретни задачи: съсредоточаване на вниманието, слушане,
спазване на правилата и добри моторни умения. Развиването на уменията
им допринесе за тяхното много по-добро представяне като ученици.

В периода на икономическа и
финансова криза налице е нарастваща
необходимост от разработването на
подходящи и целенасочени публични
политики за защита на доходите, подобряване на условията на живот и достъпа до образование. Голям брой роми
са сред нуждаещите се от подкрепа.
Макар че социалните мрежи за
сигурност рядко са разглеждани като
места, където могат да бъдат търсени
добри практики, не трябва да се забравя тяхната решаваща важност за
капацитета на държавата и на другите
заинтересовани участници за справяне с проблемите на социалното включване. В България траншовете са добре
насочени противно на съществуващи-

Този пример силно повлия на
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те митове3 за наличието на множество
случаи на неправилно разпределение
(Ерсадо и колектив: 2009), но същевременно техният размер за периода
2009-2012 е недостатъчен. Понастоящем брутният минимален доход в България е 65 лв. (около 33 евро). Лицата
с недостатъчен доход трудно могат да
бъдат мотивирани за участие в програми за трудова заетост, образование,
квалификация и учене през целия живот или в каквато и да е друга дейност,
насочена към личностното им развитие или към развитието на техните
общности. Следователно, макар че не
разглеждаме социалните мрежи за сигурност като добра практика и поради
факта, че те не могат да бъдат одобрявани за финансиране от структурните
фондове на Европейския съюз, ние се
опитахме там, където е уместно, да изтъкнем тяхната роля при разграничаването на успеха и неуспеха на програмите и мерките за ромска интеграция.

насочена към личностното им развитие или към развитието на техните
общности. Следователно, макар че не
разглеждаме социалните мрежи за сигурност като добра практика и поради
факта, че те не могат да бъдат одобрявани за финансиране от структурните
фондове на Европейския съюз, ние се
опитахме там, където е уместно, да изтъкнем тяхната роля при разграничаването на успеха и неуспеха на програмите и мерките за ромска интеграция.

3 Тези митове, отразявани в средствата за осведомяване, но често поддържани от лица на висок пост в
публичната администрация, са често за роми, мамещи системата.
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МЕТОДОЛОГИЯ

мание и инвестиции. Опитахме се да
съберем информация за текущи и минали проекти, програми и политики
за ромско включване, които са имали
положителен резултат за ромското
население и чиито научени уроци могат да послужат за по-добрата информираност на политиките и практиките.
Под „положителни резултати” се разбира по-добър достъп до качествено
несегрегирано образование и здравеопазване, трудова заетост и жилищни
условия, както и по-силен глас при
вземането на политически решения,
засягащи живота на ромите (на местно
и национално ниво).

Методологията на изследването включва предварително кабинетно проучване на документи и методи
за бърза оценка – фокусни групи и
полудълбочинни интервюта с представители на местните органи за самоуправление,
неправителствения
сектор, държавни институции, експерти и граждани от ромските квартали
на Пловдив, Пещера, Перущица, Каспичан, Шумен, Нови пазар, Каварна, Разград, Кюстендил и София. Описаните в
този документ добри практики са подбрани от екипа и представени за преглед и получаване на оценката на експерти и граждани, заинтересовани от
разработването на политиките за ромско включване. Някои от най-добрите
практики бяха посочени от участниците в семинара „Успешно разгръщане
на дейностите за ромско включване:
предизвикателства и добри практики”,
проведен в София на 16 май 2011 г.

Работихме за набелязване на
факторите, които видимо са допринесли за успеха на подбраните интервенции, както и за определяне на
условията, които правят възможни
устойчивостта, възпроизвеждането и
подобряването на тези интервенции.
Проучихме също така най-големите и/или повтарящи се предизвикателства и недостатъци в разработването, изпълнението, институционалната
уредба и финансовата организация на
оценяваните интервенции и какво решение е намерено за тях, ако такова
има.

Екипът съзнава, че независимо от скорошния мащабен процес на
консултации за подбор на допълнителни добри практики вероятно в момента се осъществяват или са налице
осъществени проекти, програми и
практики, включително финансирани
от структурните фондове на ЕС проекти, които заслужават да бъдат описани и да заемат мястото си в това
проучване. Но нашата идея беше не да
представим изчерпателен списък на
добрите практики, а само да насочим
вниманието към няколко убедителни
примера, че такива практики съществуват и че те заслужават бъдещо вни-

Описаните добри практики са от различни области – от подобряване на
жилищните условия и осигуряване на
заетост през ключовите публични услуги (образование и здравеопазване)
до примери за добро управление. От
направения преглед могат да бъдат изведени няколко заключения, които са
13
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от значение при създаването на политики за ромското включване.

даване на заетост и доходи за ромите,
са пример за местни партньорства и
общностна ангажираност. Ключова
характеристика на всички набелязани
добри практики е, че са резултат от добре планирани и достатъчни по обем
инвестиции.

Първо трябва да се подчертае,
че резултатни практики са налице във
всички области на интервенция, начертани в национални документи като
„Рамкова програма за равноправно
интегриране на ромите в българското
общество” или станали част от „Десетилетие на ромското включване: 20052015”. В преобладаващата си част тези
практики имат ограничено въздействие поради прилагането им под формата на пилотни експерименти с малко
финансиране. Те биват два вида.
Първият вид включва практики, които могат да бъдат стандартизирани сравнително леко, което улеснява преработването им в големи
национални програми. Такива практики са налице предимно в областта на
образованието и здравеопазването.
Вторият вид практики е ясна
местна специфика и те не могат да
бъдат възпроизведени във формата,
в която са първоначално изпълнени,
въпреки че могат да послужат като
полезен пример и източник на идеи.
Подобни практики показват колко полезни биха могли да бъдат програмите
за финансиране на проекти, разработени от общини, НПО, училища, болници, служби по заетостта и други организации и структури на местно ниво,
независимо дали са общински или под
управлението на деконцентрирани
звена на държавната администрация.
Успешните проекти, свързани с подобряване на условията на живот и съз14
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І. ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РОМСКО
ВКЛЮЧВАНЕ

„Рамкова програма за равноправно интегриране на ромите
в българското общество”, приета от
българското правителство през 1999
г. (актуализирана 2010 г.), в специална
глава ІV – „Териториално благоустройство на ромските квартали”, извежда
на преден план основен проблем на
ромската общност: проблема на незаконните сегрегирани ромски квартали
с изцяло липсваща техническа инфраструктура. Програмата визира необходимостта от законодателни промени в
нормативната уредба относно териториалното планиране (към момента на
одобряване на програмата и понастоящем основен законодателен документ
в тази област е Законът за устройство
на територията), чрез които да бъде
отменена сложната бюрократична
процедура по узаконяване на жилища,
построени без необходимата документация. Програмата също така предвижда и спешно узаконяване на жилищата
в ромските квартали чрез възприемане на принципа за минимална намеса
в статуквото. Целта на тези мерки е да
бъде узаконена в рамките на собствеността по-голямата част от съществуващия жилищен фонд в ромските
квартали, а на собствениците да бъде
дадено право в кратък срок да се сдобият с документи за собственост.

І.1. ЖИЛИЩА
І.1.1. Контекст
През последните години бяха
приети редица стратегически и оперативни документи за интеграция на ромите в българското общество. Основен
акцент в тези документи бе поставен
върху основните човешки права – образование, заетост, здравеопазване и
жилищни условия, както и до достъпа
на услуги в общността.
Все още обаче липсва цялостна
политика за подобряване на жилищните условия на ромите: одобрените
документи са солидна основа за създаването на такава политика, но въпреки
това не са налице подходящи действия
за нейното въвеждане. В повечето случаи системните документи остават без
последствия поради различни причини, най-често поради липса на финансов ангажимент, нисък институционален капацитет на национално и местно
ниво, предубеждения и отрицателни
стереотипи сред българското мнозинство, които правят утвърдителните
действия политически неприемливи.
Накрая често липсват воля и средства
от страна на самата ромска общност.

„Национална програма за
подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015”. Програмата включва
оценка на нуждите от подобряване на
инфраструктурата в ромските квартали, подобряване на съществуващия

Политиката за интеграция на
ромите в българското общество (и
по-конкретно в жилищната политика
и градоустройството) често се изпълнява на базата на редица приети през
изминалото десетилетие национални
и международни документи като например:
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представя доказателства, че в границите на Европейския съюз ромите са в
много по-неблагоприятна позиция по
отношение на настаняването в частни и социални жилища. Това включва
дискриминация в достъпа до жилища,
лоши условия на живот, сегрегация и
принудително извеждане от жилището. Заключенията са валидни и за България.

жилищен фонд и оценка на нуждите от
нови жилища. Включено е и конкретно
предложение за внасяне на изменение
в Закона за устройство на територията,
според което да бъдат предоставени
допълнителни правомощия на общините по отношение на териториалното
благоустройство и построяването на
жилища.
„План за действие за изпълнение на националната програма за
подобряване на жилищните условия
на ромите в Република България 20062007”. Планът за действие съдържа
подробно описание на дейностите за
периода 2006-2007 г.. Като ключови
дейности са набелязани законодателните промени и изготвянето на кадастрални планове на населени места с
най-малко 10% ромско население, както и някои дейности по обновяване на
съществуващата инфраструктура.

Всяко четвърто жилище в сегрегираните ромски махали в България е незаконно (Йорданов и колектив: 2008, 45). Проблемът е провокиран
както от продължителното бездействие на държавата, така и от липсата на
трайна заетост, изключителна бедност
и недостатъчност на съществуващия
жилищен фонд. През 2002 г. едва 3%
от наличния жилищен фонд в страната (Национална жилищна стратегия на
Република България: 4) са били общинска собственост; за цялата страна броят на жилищата през същия период е 3
691 787, от които 2 305 849 в големите
градове, където живеят почти 69.9%
от ромското население. За сравнение
в държавите - членки на Европейския
съюз, делът на жилищата, които са
държавна или общинска собственост,
е средно 16%, като в някои държавичленки този дял достига до 30% или
повече (Уайтхед и Скейлън: 2007, 9).
Наред с Румъния и Латвия България
е сред страните с най-голям недостиг
на жилища в Европейския съюз. Случайно (или не) това са и трите страни с
най-висок процент на бедност в Европейския съюз (Рибковска и Шнайдер:
2011, 2).

Независимо от наличието на
съвместими документи в контекста на
българското членство в Европейския
съюз в периода на финансова криза
животът на ромската общност в България остава без подобрение. Тези,
които някога са успявали да посрещат
основните си нужди, сега са изправени
пред сериозни трудности и бедността взема все по-големи размери. Тази
ситуация задълбочи съществуващите
остри жилищни и инфраструктурни
проблеми в ромските квартали, много
от които през последните години постепенно се превръщат в гета.
Доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права
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Според данни на Институт „Отворено общество” – София, и Световната банка през 2007 г. почти половината от жилищата, обитавани от роми,
нямат канализация, докато за българските жилища този процент е двойно
по-малък – 21%. Различията са още
по-големи сред градското население:
43% от живеещите в градовете роми
съобщават, че нямат достъп до канализационна система; при българите този
процент е 7.

отговаря по подходящ начин на посочените по-горе проблеми, макар и
те да са набелязани в документите на
политиките. Към момента българското
законодателство не предоставя ефективна процедура за узаконяване на незаконните жилища, а местните власти
не предприемат действия за узаконяване на жилищата в ромските квартали, макар някои от тях да отговарят на
официалните изисквания. Това задълбочава проблема по узаконяването в
ромските гета, където дългогодишното неизпълнение на редица процедури
е довело до хаос в жилищната регулация. От друга страна, дори и базисните
възможности, предлагани от законодателната уредба, остават неизползвани от ромското малцинство поради
непознаване на процедурите и липса
на правна култура. И последно, но не
и по значение проблемът се задълбочава и от неподготвеността на много
администрации да работят съвместно
с ромската общност за прилагане на
правните процедури, даващи възможност за узаконяване на жилищата.

Делът на собствениците на
жилища, които не са в състояние да
посрещат нарастващите разходи по
поддръжката им поради ниски доходи на домакинствата е висок. Според
данни на Институт „Отворено общество” – София, получени от проучването „Здравното състояние на ромите”, в
края на 2007 г. около 10% от ромските
домакинства нямат течаща студена
вода. Делът на жилищата без баня, макар и да бележи спад спрямо данните
отпреди пет години, продължава да
е изключително висок – всяко второ
ромско домакинство няма баня (като
се има предвид, че едва 9% от респондентите съобщават за наличието на
действаща обществена баня в техния
град/село). Така например през 2003 г.
Програмата на ООН за развитие и АСП
съобщават, че почти 70% от ромските
домакинства нямат баня; понастоящем
този индикатор бележи известно подобрение, но въпреки това различията
между роми и не-роми остават.

Съществуват различни идеи
какво може да бъде направено по проблема с жилищата. Две от възможностите са жилищният проблем да бъде
решен чрез даване на право на собственост или чрез въвеждане на политика за социалните жилища. Първото
предложение е застъпено от Елена
Панаритис (Панаритис: 2007), както и в
доклада „Цената на невключването”.

Съществуващата нормативна
уредба, регулираща жилищните и териториалните въпроси в България, не

Налице са множество аргументи, че начинът на живот на ромските
семейства е неподходящ за многое17
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тажни жилищни сгради. Някои изследователи твърдят, че няма съществена
разлика в организацията на семейната
единица при богатите и бедните роми,
но че тя се отличава съществено от семейния модел на мнозинството. Следователно най-широко разпространеното мнение е, че етажната жилищна
съсобственост не може да бъде основно решение за жилищните проблеми на ромите (Макура и Вуксанович:
2006), но в много от гетата тя е практически без алтернатива, особено ако
родовете желаят да продължат живота
си заедно, поколение след поколение.

че до 2015 г. нищо съществено няма да
се случи по въпроса с жилищните условия на ромите. Освен ако в периода
между 2014 и 2020 г. не се появят публични инвестиции с много по-голяма
макроикономическа значимост, ситуацията през 2020 г. няма да е много поразлична от днешната.

Социалният жилищен фонд
в България е под 3%, което е много
по-малко от средната за Европейския
съюз стойност. Националната програма за подобряване на жилищните
условия на ромите, предвиждаща инвестиции в размер на 1.5 милиарда
лева за социални жилища и обществена инфраструктура, на практика не
стартира. Отделените за програмата
средства бяха практически нищожни в
сравнение с планираното дори и преди началото на икономическата криза.
През 2009 г. изпълнението на програмата е фактически спряно (Колев и
сътрудници: 2010). Понастоящем единствените публични инвестиции за подобряване на жилищните условия на
ромите, планирани до 2013 г., възлизат
на около пет милиона евро, които ще
бъдат достатъчни за най-много един
или два пилотни проекта, изпълнени
в средно големи общини, което е помалко от една стотна от действителните нужди. Това затвърдява статуквото,

АДРА – България, е регистрирана на 10 юли 1992 г. За кратък период
от време създава устойчива мрежа от
партньори и жилищен фонд за хуманитарна дейност в над 100 региона в
страната. АДРА е осъществила голям
брой проекти. От своите складови наличности фондацията е разпределила
помощи, насочени към различни социални, образователни и медицински институции в цялата страна. Започнала с
хуманитарни помощи, АДРА продължава дейността си в различни области
на местно ниво – образование, достъп
до медицински услуги, осигуряване на
по-добри условия на живот.

І.1.2. АДРА и жилищата в
Кюстендил

Едно от първите места, където
АДРА – България, започва дейността
си, е Кюстендил и ромският квартал
„Изток”. Освен разпределянето на хуманитарни помощи организацията
създава медицински център в ромския квартал, който ромите продължават да посещават и където получават
висококачествени медицински услуги.
18
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Освен това АДРА редовно организира
различни дейности в общността: почистване на квартала, обучения и семинари по различни теми като здраве,
образование, заетост и др.4

къщите поражда висок интерес сред
общността и много семейства изразяват желание да бъдат настанени в тях,
фондацията създава „Жилищна комисия” от представители на местната
общност. На базата на определени критерии комисията взема решения кои
семейства могат да бъдат настанени
в жилищата. След като собствеността
е прехвърлена на Община Кюстендил,
АДРА не отговаря за събирането на
месечния наем, по-нататъшната поддръжка на къщите и средата около тях.

В началото на 2000 година
представител от АДРА – Австрия, пристига на мисия в България. По негова
молба да посети ромски квартал в неравностойно положение колегите му
от АДРА – България, го отвеждат в кв.
“Изток” в Кюстендил. От видяното там
се стига до заключението, че работата
за осигуряване на по-добри жилищни
условия за ромите ще има смисъл за
повишаване на жизнения стандарт на
местната общност.

След този пример през 20042005 г. АДРА – България, започва втора
инициатива за построяване на къщи
в ромския квартал в Кюстендил. От
общината е закупен парцел и са построени нови десет къщи. Този път
къщите са не от готови модули, а са
масивно строителство, изпълнено с
необходимите строителни материали
като тухли, бетон и др. Цялата предварителна документация е разработена
на доброволни начала (напр. архитектурният план), а строителните работи
са изпълнени от ромски работници от
общността. Община Кюстендил осигурява свързване към водопроводната и
електропреносната мрежа. Разликата
от първата инициатива е, че собствеността върху земята и къщите този път
остава във фондация АДРА – България.

През периода 2002-2003 г. в
сътрудничество с АДРА – Австрия, в
квартала са внесени 11 типови модулни къщи и са разположени в старата
част на квартала, където живеят семействата в най-неравностойно положение. Къщите са сглобени от австрийски специалисти. Земята, върху която
са построени, е собственост на Община Кюстендил. Общината също участва
с осигуряването на водоснабдяване и
електроснабдяване. След построяването на къщите АДРА ги дарява на общината, която понастоящем отговаря
за тяхната поддръжка. Самите къщи се
състоят от всекидневна, спалня и баня.
Обитателите им плащат месечен наем
от около пет евро, а също така имат и
ангажимента да заплащат месечните
си разходи за вода и електричество.

Подходът към настаняването
на желаещите остава същият – комисия от общността решава кой да бъде
одобрен.

Тъй като видът и качеството на

Понеже търсенето на по-добри
жилища и интересът на хората про-

4 Виж http://adra-bg.org/web/Aboutus/tabid/405/Default.
aspx, последно посетен на 01.06.2012.
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дължава да расте, АДРА – България,
продължава да работи по осигуряването на по-добри жилищни условия.
Така през 2007 г. фондацията построява още шест къщи, а през 2010 г. – още
четири, като всички са с всекидневна,
спалня и баня.

щностната комисия. Това са случаи на
нарушаване на явните или неписани
правила на общността, напр. продажба на мебели, криминални деяния,
нарушаване на спокойствието на останалите обитатели и др. След отстраняването комисията се събира, за да
избере нови новодомци измежду кандидатите за настаняване. Тук следва
да припомним, че АДРА е протестантска организация, съблюдаваща много
строги морални предписания. Повечето от ромите в квартал „Изток” и всички наематели на жилищата на АДРА в
Кюстендил принадлежат към различни протестантски деноминации.

Така АДРА – България, в сътрудничество с АДРА – Австрия, АДРА –
Германия, Виенската община, Община
Кюстендил, доброволци от местната
общност и от други места в страната
успя да осигури по-добри жилищни условия за 31 ромски семейства.
Новите жилища са построени в
т. нар. „нова част” на квартала. Земята
и къщите са собственост на фондация
АДРА – България. Едно от условията
за настаняване е обитателите да плащат месечен наем от 10 лв. (прибл. пет
евро). Парите се събират от неформален домоуправител, избран от двайсетте семейства, обитаващи къщите.
Сумите се използват за поддръжка.

От работата на АДРА могат да
бъдат изведени следните резултати:

Това, което е важно в случая, е,
че след настаняването на семействата
АДРА – България, продължава работата си с тях за изграждане на умения за
общуване, повишаване на тяхното образование, знания и информираност в
различни области: образование, здраве, безопасна среда и др.
Теренните работници на АДРА
– България, са в непрекъсната връзка
с общността и с обитателите на новите
къщи в частност.

•

31 семейства в момента обитават и поддържат съвременни,
напълно обзаведени жилища,
снабдени с водопровод, канализация и електричество. Допълнително към това АДРА е повишила тяхната информираност в
други области на личностното и
общностното развитие: образование, здраве, гражданска активност, заетост и др.;

•

АДРА – България, е създала ефективно и работещо партньорство
с Община Кюстендил и успява да
го поддържа независимо от политическата ситуация на местно
и национално ниво.

В построените до момента 31
къщи АДРА е инвестирала около 333
600 евро, но тази сума не отразява фактически направените разходи пора-

Оттогава е имало няколко
случая, когато семейства са били изведени от къщите по решение на об20
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ди вложения голям обем доброволен
труд и множеството дарения в натура,
направени от компании като „Брамак”,
„Винебергер” и др. 5

ще кандидатстват и други хора, които
мислят, че отговарят на критериите за
подбор. Дори и наемателите роми да
са само една малка част от настанените кандидати, проблемите за отношенията в квартала, съжителството и
управлението на общата собственост
ще добият още по-голяма важност.

І.1.2.1. Фактори и
предизвикателства в случая
АДРА – България, и жилищата в
Кюстендил

Всички заинтересовани участници трябва да проявят откритост и
желание за съдействие, а не съпротива, тъй като процесът изисква тяхното конкретно и дългосрочно участие.
Една от препоръките на АДРА – България, е, че ако изпълнителят на проекта
не притежава търпение, постоянство,
умения за посредничество и желание
да преговаря, то по-добре да не започва работа по проблема.

Видно е, че проблемът с ромските жилища е много чувствителен.
В тази връзка всички заинтересовани
участници (институции, НПО, мнозинството – доколкото е възможно) трябва да бъдат убедени и информирани,
че подобни инициативи са задължително предварително условие за избягване на всяка погрешна комуникация и потенциално напрежение между
институции, общност и НПО.

Но построяването на къщи и
настаняването на хора в тях не е достатъчно. Необходима е непрекъсната
работа с настанените обитатели, за да
се повиши тяхното ниво на умения за
общуване и осведоменост за живота в
интегрирана среда; хората трябва да
бъдат насочвани към положително поведение и да им се помага за вземане
на информирани житейски решения.
Подобна подкрепа е решаваща – например когато децата не посещават
училище или детска градина, или са
в риск от отпадане от образователната система, или когато възрастните
загубят работата си и надеждата да
намерят работа и в резултат на това
престанат да търсят активно заетост.
Стечението на лоши обстоятелства
лесно може да вкара домакинствата
в капана на бързо влошаваща се бед-

За разлика от случая с частните доставчици на услуги критериите за
даване на достъп до социални жилища
трудно могат да бъдат основани на етнически признак, когато доставчикът е
държавата или общината. Ако жилищните единици са построени в рамките
на съществуващ ромски квартал, то за
тях едва ли биха се намерили кандидати не-роми, но направеният за изграждането им разход ще се превърне в
една пропусната възможност за десегрегация. Ако жилищните единици са
построени извън ромския квартал, то
тогава за настаняване в тях вероятно
5 http://www.adra-bg.org/projects/projects-2010/92-adranew-houses-for-roma-families, последно посетен на
30.01.2012. Видеофилмът отразява церемонията по
откриването на последната група къщи, завършени
през 2010 г.
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ност. Както изтъкна един архитект по
време на скорошна дискусия върху
политиките за ромски жилища, основната причина за влошаване на състоянието на жилищата не е тяхното износване, а влошаващото се положение на
техните обитатели.

общността и е много добре познат на
ромите, както и на обитателите на жилищата и на местните институции. Теренният работник живее постоянно в
общността, като наблюдава и проследява целия процес и е в непрекъснат
контакт с всички. В случай на спешност
той се свързва с централата на АДРА –
България, общностната комисия или
съответните органи. Като допълнение
към това инициативата се следи отблизо и от средствата за осведомяване и
други НПО, чиито отзиви са предимно
положителни. Осигуряването на социални жилища от АДРА е посочено като
новаторска практика на годината на
интернет страницата на Фондацията
за реформа в местното самоуправление 6.

Общността трябва да участва и
в процеса на вземане на решения, т.е.
да има споделено чувство за собственост, като то трябва да е реално, тъй
като до голяма степен успехът зависи
от него. Подобен подход ще гарантира
прозрачността и отчетността на участващите заинтересовани страни: НПО,
общини и самата общност.
Участието на органите за местно самоуправление е от решаващо
значение. Вярно е, че ако изпълнителят притежава необходимите ресурси (финансови и човешки), пилотният
етап може да мине без съдействието
на местната власт; но нейното участие
е решаващо за устойчивостта. При помащабните жилищни програми въпросите за собствеността и техническото
обезпечаване на енергии и услуги като
водоснабдяване, електроснабдяване,
медицинска помощ и други изискват
участието на местните органи за самоуправление.

І.1.2.2. Научени уроци от примера
на АДРА

Процесът не е бил под официален мониторинг, тъй като представител на АДРА е присъствал на обекта
през цялото време – преди, по време
и след приключване на строителството и настаняването на новодомците. АДРА е наела теренен работник
от ромски произход, който живее в

•

Успехът е възможен само когато има положително отношение
и участие на всички действащи
лица: общност, НПО, органи за
местно самоуправление;

•

Носителят на процеса трябва да
бъде достатъчно гъвкав, за да
преговаря, и достатъчно добър,
за да отстои позицията си при
преговорите.

•

Наличието на финансови ресурси е много важно, но сърцевината са хората, които изпълняват
работа на терен;

6 http://www.flgr.bg/bg/innovations/?iid=1619, последно
посетен на 30.01.2012
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•

Осигуряването на жилища за
ромите не трябва да е краткосрочен механичен процес; това
е сложна социална интервенция,
която трябва да бъде планирана
и изпълнявана в дългосрочна
перспектива.

подготвени за привличане на
представители от общността. Но
централната власт и органите за
местно самоуправление са тези,
които отговарят за осигуряването на по-добри условия на живот. Следователно те трябва да
са основната движеща сила, стояща зад по-мащабните програми
за социални жилища, които могат да подобрят положението на
съществена част от нуждаещото
се население.

І.1.2.3. Заключения и препоръки
•

Въпреки че на други места опитът да бъдат осъществени жилищни инициативи имаше само
частичен успех и бе обезсърчителен, случаят с АДРА доказва,
че осигуряването на жилища за
ромите може да бъде успешен
процес, който допринася за развитието на цялото население.
Може дори да бъде заявено, че
жилищата са една от мерките за
постигане на крайната цел – равнопоставена интеграция на ромското население.

•

Осигуряването на жилища не
трябва да се разглежда като еднократен акт, а като дългосрочен
процес в работата за социално
развитие, който включва в себе
си множество елементи. Жилищният въпрос не е технически
– той е социална практика, изискваща инвестиции в капацитета
на общността, а не само изграждане на инфраструктура.

•

Истината е, че НПО са по-гъвкави и имат възможност за непрекъсната интервенция на
терен. Те са и видимо по-добре

І.2. ЗАЕТОСТ, САМОНАЕМАНЕ И
СЪЗДАВАНЕ НА ДОХОДИ
І.2.1. Контекст
До голяма степен успеваемостта във всички области на ромското
присъединяване зависи от равнището
на заетост в общността. Коефициентът
на заетост е значително по-нисък при
ромите, отколкото сред мнозинството. В България 66% от мъжете са заети,
при мъжете роми – само 35% 7, което
означава, че е налице голям потенциал
за подобряване на съществуващата
ситуация и даване на съществен принос за осъществяването на поставената националната цел от 76%. В рамките
на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 20052015 г.” са организирани и проведени
няколко програми, насочени изцяло
или обхващащи и роми. Предприетите
7 Мерки за подобряване на положението на ромите – граждани на ЕС, в рамките на Европейския съюз,
Европейски парламент, 2011, http://www2.lse.ac.uk/
businessAndConsultancy/LSEConsulting/pdf/Roma.pdf.
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мерки могат да се обособят в няколко
групи:

зователно равнище представители
на ромската общност. Възможността
за нови (макар и временни) работни
места в областта на озеленяването,
почистването, освежаването на публичните места подпомага и общините
в дейности, неприоритетни в тежък
момент на криза.

Субсидирана и временна заетост
Директната намеса на държавните институции се изразява по два
начина – чрез субсидиране на нови
работни места или чрез мерки за запазване на съществуващи. Пример
за нови работни места специално за
роми са т. нар. трудови, здравни медиатори и помощник-учители. Работната
заплата е ниска, работата – непрестижна, тъй като тези служители се използват по-скоро за несвойствени за
позицията дейности, като разнасяне
на поща, миене на прозорци и пр. Но
в субсидираната заетост съществува
сегмент, предлагащ още по-нискоквалифицирана работа, каквато е уличното почистване; а поради ниското си
образование и квалификация ромите
получават именно тази работа. За съжаление програмите за заетост в България все още предлагат много малко
възможности за обучение и квалификация.

Обучение, квалификация и
преквалификация
Правопропорционална е зависимостта между степента на образование и величината на коефициента
на заетост. През 2009 г. едва 8.5% от
лицата с начално и по-ниско образование имат работа. 8 В рамките на национална програма за образоване на
възрастни са проведени курсове за
ограмотяване и професионално обучение. Открити са и няколко схеми за
безработни и за повишаване квалификацията на заети с цел адаптиране към
повишените изисквания на пазара на
труда.
Схема „Аз мога” финансира
100% от обучението на лица, заети по
трудово правоотношение на пълен работен ден, без значение от сферата им
на дейност. Получените ваучери могат да бъдат използвани в избрани от
ползвателите школи.

През 2009 година беше въведена мярка за запазване на работни
места – изплащане на допълнителни
суми към трудовото възнаграждение в
размер на половината от минималната
работна заплата на работници и служители, преминали на непълно работно време в икономическите сектори
„Индустрия” и „Услуги”.

Най-много безработни са
включени в обучение за придобиване
или повишаване на професионалната квалификация по схема „Развитие”.
Работните места и обученията за тях

Субсидираната заетост има
своето значимо място за временно
подпомагане на изпадналите поради
кризата или поради ниското си обра-

8 Годишен бюлетин 2010, Агенция по заетостта,
http://www.az.government.bg/Analyses/Anapro/2010/year/
Godishnik_2010_bul.pdf.
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се заявяват от конкретни работодатели и се реализират чрез предоставяне
на ваучери на представителите на целевите групи. Успешно завършилите
обучение се включват в субсидирана
заетост по схемата.

пазарно ориентирани земеделски стопанства. Много ромски семейства, живеещи в селски райони, се прехранват
от произведената в собствените малки
стопанства продукция. Препоръчва се
обединяването на отделните единици
в мрежа, за да се използва синергията
на по-голямата организация.

Самонаемане, стартиране на
бизнес

Провежданите до момента
многобройни програмни схеми за увеличаване на заетостта покриват незначителна част от крайнонуждаещото
се от подпомагане ромско население.
Настъпилата световна икономическа
криза утежни положението на общността, тъй като първи бяха съкратени нискоквалифицираните кадри. И
към момента главната част от заетите
роми са в областта на почистването,
събирането на метални отпадъци и
дребното селско стопанство. Достъпът
до останалите области на икономиката е силно затруднен. Свидетелствата
за неравно третиране при интервю за
работа са многобройни: „Компаниите,
които предлагат работа, никога не обявяват „Ние не искаме цигани”, но когато те видят, нямаш шанс...” (Свенсон и
колектив: 2007). В доказателство на
тази ситуация са и данните, получени
от представителни извадки от проучвания.

За безработни младежи на възраст до 29 години с основно и по-ниско образование е предназначена програмата “Това е моят шанс да намеря
себе си”. Тя дава възможност на желаещите да усвоят различни занаятчийски умения, за да стартират сами малък бизнес или да станат част от вече
съществуващи производства. Традиционните за ромите занаяти – калайджийство, копанарство, кошничарство
и ковачество, – са в криза и доходите
от тази дейност са твърде ниски и не
позволяват поддържането на дори
сносен стандарт на живот (Пампоров:
2004). Подпомагането на традиционните занаяти обаче е част от опазване
на културата, историята на общността.
Заетите в тази област биха могли да
правят сувенири, неизменна част от
развитието на туризма. От занаятчийството не бива да се търси моментна
печалба, а дългосрочен ефект върху
богатството на българската културата
и тази на ромите в частност.

Бъдещите мерки за увеличаване на заетостта трябва да получат
изражение в работеща национална
програма и в проследяване на резултатите от проведените обучения и
мерки с цел по-добро адаптиране към
нуждите и изискванията на пазара на
труда. След настъпването на икономи-

Заетост в селското стопанство
Подпомагане преструктурирането на полупазарните стопанства
(малка част от продукцията се пуска на
пазара, останалото е за лична консумация) в икономически жизнеспособни и
25
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ческата криза през 2009 г. българското
правителство ограничи силно съществуващите програми за заетост; до момента свиването е 2/3, като за 2012-а са
планирани нови ограничения. По този
начин макроикономическата среда и
сегашната политика на правителството дават малка надежда, че през следващите няколко години положението
на ромите ще се подобри.

дацията е подобряване на живота на
ромските семейства в селските райони
чрез постигане на икономическа независимост, основана на собственост
върху земята и устойчиво създаване
на доходи чрез земеделие или бизнес.
Фондацията работи в няколко малки
села и градчета в Пловдивския регион;
не работи в големите градове.

По-долу е описана успешна
практика в областта на микрокредитирането и местното развитие в селските ромски общности. Тази практика е
много важна, тъй като ромското участие във финансираните от Европейския съюз програми за земеделие е
много слабо. А земята може наистина
да бъде източник на доходи както за
прехрана, така и за изнасяне на продукция на пазара и реализиране на известна парична печалба.

I.2.2.2. Описание на практиката
През четиринайсетгодишния
период на съществуването си програмата за земята се е развивала и променяла. По време на пилотния етап
1997-2000 г. програмата е финансирана
от N.O.V.I.B. (Нидерландия), а учредителите работят с идеи, насочени към
подпомагането на лица, занимаващи
се със селскостопанска дейност.
Резултатите са смесени. През
първия етап 2000-2003 г. са разработени финансови схеми и е създаден
револвиращ фонд. През този период
програмата се изпълнява от Фондация
С.Е.Г.А.

І.2.2. Програма „Земята – източник
на доходи”, 1997-2011 г.
Фондация
„Земята –
източник
на доходи”

Фондация „Земята – източник
на доходи” се институционализира и
става независима НПО, но не прекъсва отношенията си с Фондация С.Е.Г.А.
Фондацията създава и звено за финансова подкрепа, регистрирано като
дружество с ограничена отговорност,
както и агроинформационен център.
В периода между 2003 и 2010 г. управленският екип разглежда научените
в предходните етапи уроци и взема
решение да съсредоточи работата си

I.2.2.1. Обща информация
Фондация „Земята – източник
на доходи” е неправителствена организация със седалище в Пловдив,
България; основният й фокус е върху
заетостта, предприемачеството и възможностите за създаване на доходи за
ромското малцинство. Целта на фон26
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Програма “Земята-източник на доходи ” - еволюция

• Създадена е програмата “Земятаизточник на доходи”
• Агроинформационен център
• LAND LLC предоставя финансова
подкрепа

• Функционира и извън
Пловдивски регион
• Финансиране и партньорство с
“Америка за България”

• Финансови схеми за LAND, STA, LTA
• Агроинформационен център и
LAND LLC
Микро кредит за оперативни разходи
• 75 семейства
• 2 села в близост до Пловдив
• Смесени резултати

Пилотна фаза			
Първа фаза		
Втора фаза			
Трета фаза
1997-2000			2000-2003			2003-2010			2010-до момента

Програма “Земята-източник на доходи ” - се разраства, променя и еволюира.
На база на научените уроци, програмата се адаптира и усъвършенства.

с конкретни общности, вместо да се
стреми да обхваща голям брой нови.
Тези дългосрочни упорити и целенасочени усилия постепенно започват да
дават окуражаващи резултати, които
скоро стават известни на експертите и
на обществеността. През 2010 г. Фондацията „Америка за България” одобрява
тригодишна безвъзмездна помощ за
Фондация „Земята – източник на доходи”, предназначена за разширяване на
модела и извън пределите на Пловдивския регион. Към момента фондацията
току-що е приключила първата година
от тази програма за разширяване.

те два етапа от съществуването й е под
каква форма да организира звеното за
финансова подкрепа. През 2003 г., когато се сформира като НПО, фондацията решава да създаде в своята структура две отделни организационни звена.
На база предишен опит решението е,
че най-подходящата форма за звеното,
занимаващо се с финансовата подкрепа, ще бъде дружество с ограничена
отговорност.
Второто и по-видимо звено в
организацията на фондацията е Агроинформационният център 9. Центърът
организира консултации на място,

Едно от основните предизвикателства пред фондацията през първи-

9 http://www.agrocentre.info/, последно посетен на
01.02.2012.
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приема погасителни вноски, грижи се
за формулярите и оформянето на документацията, организира ежегодни
обучения и се занимава с всички дребни „ежедневни” дейности.

достатъчно, така че да могат да напуснат програмата. Тъй като фондацията
работи с отделни семейства, създадените взаимоотношения са много здрави. Те се градят върху силно чувство за
делова етика, отговорно издължаване
на заемите, самоусъвършенстване,
взаимопомощ и, най-важно, изграждане на взаимно доверие и уважение.

Програма „Земята – източник
на доходи” е възприела устойчив дългосрочен подход, който осигурява
механизми, даващи на ромските семейства възможности за създаване на
доходи. Фондацията подпомага предприемчивите роми да придобият материални активи (т.е. земя, трактори,
търговско оборудване) и да започнат
свой собствен бизнес. Програмата е
с фокус върху ромските семейства и
махали и включва всичко – в смисъл,
че дребните предприемачи могат да
получат от едно място и в един пакет
цялата подкрепа, от която се нуждаят.
Фондацията помага на ромите да изберат земя, както и да разработят бизнес
план за малък собствен бизнес в някой
от другите стопански сектори, развиващи се в селските райони.

Когато някои от работещите с
фондацията семейства преуспеят, те
вземат за помощници в дейността и
други роми. Този процес разширява
въздействието на програмата и внася
допълнителни подобрения в общността. Когато това се случи, фондацията
започва работа с местните училища за
създаване на малки проекти за включване или работи с местната община,
опитвайки се да подобри като цяло
включването на ромите в общността.
Фондацията работи за приобщаването
на ромите чрез различни подходи, но
преди всичко създава силна икономическа основа, след което започва да я
надгражда чрез малки инициативи за
подобряване, свързани с училището и
местната общност.

След това фондацията осигурява средства за закупуването на земята
или за първоначално финансиране на
бизнеса. Отношенията продължават
чрез предоставянето на обучение и
делова подкрепа посредством опитни консултанти в областта на селското
стопанство и бизнеса. Когато ромите
натрупат опит, фондацията им отпуска
краткосрочни заеми за закупуването
на торове, семена или дребно селскостопанско оборудване. Тази подкрепа
бива оказвана в течение на много години, докато ромските семейства вече
нямат нужда от помощ или укрепнат

Резултатите, които могат да бъдат
изведени, са:
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•

Фондацията понастоящем работи със 76 семейства (около 300
души) в 11 обекта, където програмата се изпълнява.

•

Участниците са закупили около
400 декара земя и обработват
още над 300 декара – взета под
аренда или притежавана отпреди.
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•

за създаване на доходи за ромите.

От м. май 2001 г. фондацията е
подкрепила 153 договора за създаване на доходи с почти 200
000 лв., предназначени за закупуване на земя, оборудване или
за започване на нов бизнес.

•

Изплатени са над сто договора
за заем. Нередовните или закъснели плащания съставляват приблизително 15%.

•

През 2009 г. фондацията подпомогна трима „млади фермери”
– деца на успешни бивши участници в програмата, да кандидатстват за средства от фондовете
на Европейския съюз по програмата за развитие на селските
райони в България, период 20072013 г. И тримата кандидати са
одобрени за финансиране с 50
000 лв. (около 25 000 евро).

•

Подборът на кандидатите е важен критерий за успешния резултат и за устойчивостта. При
правенето на подбор е важно
да се намерят и подкрепят лица
с предприемачески дух, които
желаят да поемат делови риск.
В по-късните етапи, когато програмата е постигнала стабилност, в нея могат да се включат
и по-предпазливи лица, които да
следват пионерския дух на останалите.

•

От значение е и наличието на
подходяща
селскостопанска
земя. За да може програмата да
започне, трябва да има налична селскостопанска земя, която
може да бъде закупена или взета
под аренда, а така също и вода.
Фондацията използва селското
стопанство като стопанска база
за растеж. Принципно, след като
малките ферми веднъж заработят, могат да бъдат отпуснати и
други малки търговски заеми.

•

Друг ключов фактор са селскостопанските култури, които
ще се отглеждат. Зеленчукопроизводството, овощарството
и лозарството изискват много
по-малки площи и предлагат
много по-добър потенциал за
създаване на доходи, отколкото
големите площи, използвани за
зърнопроизводство или паша на
добитък.

•

Съществуват няколко критерия

І.2.2.3. Фактори и
предизвикателства за
реализирането на положителни
резултати от програмата
Налице са множество фактори,
допринасящи за успеха на програма
„Земята – източник на доходи”. На първо място успехът се дължи най-вече на
дългосрочния ангажимент, търпението, усърдието, непрекъснатите контакти, изграждането на взаимоотношения и разбирането за промените в
общностите, където се изпълнява програмата. По-долу са изброени някои
от ключовите фактори, припознати от
фондацията за успешни в програмата
29
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за избор на ромска общност, с
която програмата да работи. Въпреки че програмата може да
бъде успешна в множество малки селски общности, някои от
тях притежават характеристиките, които допринасят за успеха.
Поради това операторът на програмата трябва да разбира динамиката на лидерството в ромската общност. Ако не се влезе във
връзка с лидерите на общността
и тяхното участие не бъде ангажирано, ще бъде много по-трудно да се ангажира интересът на
местните роми към програмата.
Ако вътре в общността са налице няколко силни конкуриращи
се фактора, това ще повлияе отрицателно върху успеха на програмата. Единственият начин да
се узнае това е чрез установяването на контакти вътре в ромската общност, чрез които НПО
да получи информация за политическата и лидерската ситуация
в общността.  

•

•

на помощ чрез посещения на
място. Важно е консултантите да
имат желание да работят с роми
и да предоставят консултации на
място в общността. Тези консултации помагат и на фондацията
да забележи промените и потенциалните проблеми с участниците още преди възникването
им.

По-добре е да бъде оказана подкрепа на множество малки инициативи (или проекти), отколкото на една голяма. Фондацията
желае да създаде колкото е възможно повече действащи предприемачи. Макар че не всички
малки проекти ще успеят, няколко от тях са по принцип успешни.
Необходими са консултанти в
областта на селското стопанство и бизнеса, които да бъдат
на разположение за оказване
30

•

Финансовата подкрепа за дребните предприемачи трябва да
бъде осъществявана чрез консервативни заемни практики
при стабилен малък лихвен процент, който да не се променя
(постоянният лихвен процент на
програмата е 6%). Да се създадат
критерии, по които да бъдат одобрявани кандидатите за заем, в
които да е включено посещение
на кандидата и получаване на
информация от консултантите
по търговските и селскостопанските въпроси. Въпреки че кандидатът изплаща заема на НПО,
закупуванията се извършват
пряко от фондацията.

•

Чрез използването на земята
като актив тя се превръща в
обезпечение, което намалява
рисковете за фондацията през
погасителния период. След изплащането на земята и прехвърлянето на собствеността към
кандидата този актив става база
за по-нататъшно разширяване и
като краен резултат дава на кандидата възможност да заработи
самостоятелно.  

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

•

•

Програмата осигурява интегриран подход, включващ финансиране, обучение и консултации в
продължение на няколко години. Това изгражда самочувствие
и доверие вътре в общността и
допринася за устойчивостта.

работа. Някой от членовете
на семейството завършил ли е
гимназия или осми клас;
– с течение на работата в общността фондацията получава и
допълнителни сведения и препоръки за кандидатите, които
живеят там.

Изборът на кандидат е ключов
компонент за успеха на програмата, затова фондацията не използва стандартна процедура.
Годините натрупан опит играят
важна роля за окончателния
подбор, а срещите с кандидатите в техните домове са основата
за вземането на „интуитивно”
решение. По-формалните критерии, които програмата прилага,
включват:

•

Организационният капацитет на
НПО е важен фактор. Фондацията има екип от професионалисти и обучители в областта на
селското стопанство и бизнеса.
Фондацията има и служители,
които са работили за Министерството на земеделието и имат
поглед върху нормативната
уредба. Фондацията има и финансови мениджъри, които следят процеса на финансова подкрепа. Тези лица не е нужно да
работят на пълен работен ден. Те
могат да работят на доброволни
начала или на половин ден, според нуждите.

•

Всяка НПО, работеща по програми за създаване на източник на
доходи, трябва да е силно мотивирана за оказване на помощ на
ромите. НПО трябва да е с убеждението, че ромите желаят да
работят, че могат да работят качествено и че много от тях притежават това, което фондацията
нарича „вроден усет за бизнес”.
НПО просто предоставя двигателя и подкрепата, за да помогне
на ромите да получат стабилна
заетост.

– трудов стаж – лицето работило
ли е преди и с какво се е занимавало;
– лицето има ли опит със селскостопанска работа или земеделие. Това може да е било и
през периода на комунизма;
– в момента лицето разполага ли
със земя (собствена или под
аренда), която да обработва;
– лицето вземало ли е заеми
преди и изплатило ли ги е;
– разполага ли със сумата за
авансовата вноска, която е в
размер на 20%;
– какво е семейното положение.
Има ли членове на семейството, работещи в други държави
или работещи друга сезонна
31
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Фондацията проследява напредъка по
няколко начина:

•

нормативната уредба.

Първият е създаването на подробна стандартна документация, изисквана от държавата за
всяка НПО, учредена в обществена полза. Отразяват се всички
покупки, заплати и изпълнени
работи.

•

Фондацията представя годишен
доклад пред Министерството на
правосъдието, в който са отразени всички годишни дейности.

•

Звеното за финансова подкрепа, което е част от фондацията, представлява дружество с
ограничена отговорност и също
трябва да води изискуемата документация за краткосрочното
и дългосрочното закупуване.
Погасителните вноски също се
документират и отчитат според

•

Допълнително към това фондацията съставя редовно одиторски доклади, подписани от
експерт-счетоводител, в които
са отразени всички активи и пасиви за съответната година.

•

И последно: оформят се документи на тримесечие, в които
са отразени всички дейности, а
така също и финансови отчети за
всеки отделен проект на фондацията. Това се извършва в съответствие с конкретните изисквания за финансиране на проекта.
Понастоящем фондацията управлява тригодишна програма,
финансирана от фондация „Америка за България”, която има изискване за тримесечни срещи за
разглеждане на всички аспекти
от състоянието на проекта.

Икономическа стабилност на семействата
Човешки капитал

Семействата получават
знания и умения за
ползване на активи

Достъп до активи

Капитал

• Бизнес умения
• Доверие
• Увереност

Семействата получават
активи

• Закупуване на дълготрайни
активи
• Средства за краткотрайни
активи
• Увереност

•
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І.2.2.4. Заключения и препоръки

Като част от проектите си за разширяване фондацията разработва шестдневна програма за обучение, която
да бъде използвана при бъдещи потенциални партньорства.

Целта на програмата е да даде
възможност на семейства от малцинството да се превърнат в стабилни
икономически единици в състояние да
функционират в обществото и да работят успешно в рамките на икономическата система. За да бъде реализирана
тази цел, фондацията е съсредоточила
усилията си върху подобряването на
„човешкия капитал” чрез предоставянето на знания, умения и непрекъсната подкрепа с цел изграждане на самочувствие и доверие. Същевременно
фондацията предоставя на семействата финансов капитал за закупуване
на материални активи и оборудване.
Именно преходът от познаването на
човешкия капитал към предоставянето на възможност на семействата да
използват тези умения и знания съставлява успешната формула за създаване на доходи и за приобщаване на
семейства от малцинството.

Подобни проекти трябва да
продължат и занапред, тъй като те са
един от малкото начини за насърчаване на достъпа до развитие за представителите на ромската общност в
ситуацията на пазарна рамка. Но при
оперативна организация, която не
предвижда санкции за неетични участници, финансовите схеми не трябва
да продължават по-дълго от две до три
години, освен ако не бъдат представени надеждни финансови гаранции.
Дългият процес на кандидатстване по
такива схеми има демотивиращ ефект
и в дългосрочен план това не допринася за преодоляване на сегрегацията на
ромите.
Проекти от вида на „Земята –
източник на доходи” трябва да бъдат
продължени чрез разкриването на
нови възможности за достъп до средства. Изискването за обезпечение и
собствено участие не може да бъде
избягнато, но може да бъде направено
достъпно чрез придобиване на добри
знания относно бенефициентите, както и чрез управление на потенциалните рискове от неизпълнение. Поделянето на риска с бенефициентите (под
формата на обезпечение и/или собствена вноска) е също инструмент за мотивация, както и здравословен стимул
за постигането на успех.

Изложеният тук кратък преглед на четиринайсетгодишния опит
на фондацията дава само бегъл поглед
върху програмата „Земята – източник
на доходи” и работата й за интеграцията на ромите. Успехът на фондацията
се гради върху опита, получен от минали грешки в ранния етап на работа и научените от тях уроци. Ключов
компонент за достиженията на фондацията са нейните неуморни усилия,
всеотдайност и силна мотивация, както и дълбокото убеждение, че ромите
желаят да работят и могат да работят,
което е предизвикателство към широко разпространените предразсъдъци.

Според екипа на фондацията
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І.3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

продължителността на периода, през
който се оказва подкрепа, също трябва да бъде внимателно определен,
така че бенефициентите да добият самостоятелност и да избягнат капана на
зависимостта.

І.3.1. Контекст
Краткосрочните и дългосрочните политики на България в областта на здравеопазването са базирани
на „Национална здравна стратегия
2008-2013” и План за действие към
стратегията, разработени от Министерството на здравеопазването и
одобрени от правителството (в продължение на Националната здравна
стратегия „По-добро здраве за по-добро бъдеще на България 2001-2010” и
План за действие 2001-2006).

Накрая трябва да се отбележи,
че разнообразието също е допринесло
за успеха на програмата. Започвайки
със земеделие, програмата след това
подкрепя и други стопански дейности. Разнообразието очевидно е важна
част от динамиката на създаване на
поминък в селските райони и подобряването на качеството на живот. С разширяването на програмата към други
места дейностите, които не са свързани със селско стопанство, могат да
получат по-важна роля. Следователно
независимо от името, което показва
как програмата е била първоначално замислена, очевидно е, че “Земята
– източник на доходи” ще продължи
да се развива като обща дългосрочна
програма за микрокредитиране със
своя специфична философия, намерила отражение в процедурите за подбор на кандидатите и за решаване на
проблемите, свързани с рисковете при
кредитиране.

Здравната стратегия по отношение на лица в неравностойно положение от етническите малцинства
(2005-2015) е неразделна част от Националната здравна стратегия, която е
насочена към осигуряването на по-добро здраве на населението в България.
Истината е, че Националната здравна
стратегия – документ с висок приоритет – не разглежда по същество въпросите, касаещи здравната интеграция
на ромите, и не включва нито един от
важните елементи, съдържащи се в
Здравната стратегия за лицата в неравностойно положение, принадлежащи
към етническите малцинства. Липсата
на т. нар. „включване”, т.е. включването
на въпроси, касаещи здравната интеграция на ромите, в общата стратегия
за здравеопазване, е показателна за
ниското ниво на политическа готовност за изпълнение на политиките за
интеграция (Колев и колектив: 2010).
Здравното състояние на хората
в неравностойно положение, принад34
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лежащи към етническите малцинства,
включително ромите, се характеризира с по-висока степен на заболеваемост, по-ниска продължителност на
живота и по-висока смъртност, особено при децата. Това е резултат от
нездравословен начин на живот и потресаваща бедност. Сред ромите бедността е десет пъти по-разпространена, отколкото сред българите. Лошите
жилищни условия в ромските квартали, липсата на основна инфраструктура като водоснабдяване и канализация
са причини за избухването на епидемии от заразни болести, резултат от
липсата на хигиена. Обхващането на
ромските деца в схемите на плановите
имунизации е значително по-лошо, отколкото при българските деца.

През последните години системата на здравеопазване създаде и
въведе модел на задължителни здравни осигуровки. Създаден е Националният осигурителен институт (НОИ) и
финансирането на здравеопазването
е поделено между института и Министерството на здравеопазването (МЗ).
Планът е МЗ постепенно да се оттегли от финансирането на здравеопазването и то да се покрива изцяло от
здравноосигурителните вноски. След
оттеглянето си МЗ ще финансира само
специфични национални програми, например за скрининг и профилактика.
Моделът на здравно осигуряване, въведен в България чрез Закона
за здравното осигуряване, включва
два вида здравно осигуряване: задължително и доброволно.

Здравната ситуация в ромската общност непрекъснато се влошава.
Основните проблеми са:

•

Висок процент на лицата без
здравни осигуровки 10.

•

Липса на пакети от минимални
здравни услуги за лицата без
здравни осигуровки.

•

Продължаващи проблеми с назначението на здравни медиатори.

•

Липса на дейности за профилактика на здравето.

•

Липса на индивидуален подход
към заболелите.

•

Липса на здравна информираност сред ромските жени.

Вноските по задължителното здравно осигуряване се поделят
между работника и работодателя/
държавата и представляват процент
от определен доход, както е в повечето европейски страни. Плащането за
медицински услуги се урежда пряко
между застрахователя и доставчика на
услугата.
Задължителното осигуряване
се извършва чрез системата на НОИ
в 28 регионални клона в страната
(Районни здравноосигурителни каси
– РЗОК), съответстващо на административното деление на страната на
области.
За всички лица със задължителни здравни осигуровки Законът
за здравното осигуряване въвежда

10 За подробна справка относно профила на лицата в
България без здравна осигуровка виж (Маркова и колектив: 2009).
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основен пакет медицинска помощ,
гарантиран от бюджета на НОИ. Обхватът и обемът на основния пакет са определени в Наредба 32 на министъра
на здравеопазването.

стандарти, въведени от НОИ, които
включват ограничен брой медицински направления за насочване на
пациента към специалисти, както
и определена сума за лабораторни/
медицински изследвания.

НОИ заплаща изцяло или частично за предоставянето на следните
видове медицинска помощ: медицински и стоматологични дейности за
превенция и ранна диагностика на заболявания; извънболнична и болнична
помощ за диагностика и лечение на заболяване; медицинска рехабилитация;
спешна медицинска помощ; медицинска грижа по време на бременност,
раждане и майчинство; стоматологична грижа и зъботехническа изработка;
лекарства за домашно лечение; медицински помощни средства и диетични
храни; медицинска експертиза за определяне на трудоспособност.

При извънболничната помощ
също се прилагат определени стандарти за регулиране. Те включват броя на
отчетените медицински прегледи
и броя на диспансеризираните случаи. Специалистите разполагат с определен брой направления за насочване
на пациента към друг специалист, както и с определена сума за лабораторни
изследвания, разпределени по тримесечни периоди, както и за силно специализирани дейности.
Имунизациите и профилактичните прегледи са задължение на
общопрактикуващия лекар. Общопрактикуващият лекар на свой ред
сключва договори с други доставчици
на медицинска помощ, обикновено
специалисти по неотложна помощ, за
осигуряването на спешна помощ за
пациентите на общопрактикуващия
лекар.

Според закона за здравеопазването основният пакет медицинска
помощ е гарантиран от бюджета на
НОИ за всички лица със здравни осигуровки.
Предоставянето на достъп до
системата за здравеопазване за лицата
със задължително здравно осигуряване е делегирано на общопрактикуващите лекари. Всяко лице със здравна
осигуровка има право два пъти в годината да избере свой общопрактикуващ
лекар или да го смени с друг.

Достъпът до болнична помощ
се осъществява чрез направления,
издавани на всички нива на извънболнична грижа, а пациентът избира
болница на територията на страната с
условието болницата да има подписан
договор с РЗОК.

Достъпът до специализирана
извънболнична грижа и диагностични
изследвания е ограничен в кабинета
на общопрактикуващия лекар посредством прилагането на регулиращи

Плащането за здравни услуги се регулира от Националния рамков договор, който определя обема и
цената на здравните услуги.
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Достъпът до специализирана
извънболнична помощ и диагностика е ограничен, от една страна, поради ограничения брой направления,
насочващи пациента за преглед от
специалист, а от друга страна, НОИ не
поема заплащането на скъпите консумативи, използвани в болничното
лечение. В тази ситуация образцовите редовни платци на здравноосигурителни вноски са принудени да
плащат допълнително, за да бъдат
прегледани от специалист, което е
явен пример за ограничен достъп до
медицинска помощ.

ностойно положение по отношение на
техния достъп до здравни грижи:

•

Покриване на здравната осигуровка за лица в неравностойно
положение.

•

Изплащане на целева помощ за
предоставено болнично лечение.

•

Предоставяне на помощ при
раждане за жени без здравни
осигуровки.

С промените, въведени в Закона за здравното осигуряване в сила
от 01.01.2003 г., Агенцията за социално
подпомагане чрез нейните териториални поделения превежда средства,
предназначени за здравно осигуряване на лица в неравностойно социално
положение, които са без или с прекъснати здравноосигурителни права.

Следващите промени, внесени в Закона за здравното осигуряване
през 2003 и 2004 г., дадоха възможност
за разсрочено плащане на вноските
по задължителната здравна осигуровка, като лицата, пребивавали
в чужбина повече от 183 дни в една
година, могат да бъдат освободени от задължението за плащане на
здравни осигуровки след предварително уведомление до Националната
агенция по приходите.

Според предвиденото в чл. 40,
ал. 3, т. 5 и т. 9 от Закона за социалното осигуряване следните групи лица
се осигуряват от националния бюджет
чрез дирекциите за социално подпомагане по техния постоянен адрес, ако
тези лица не са осигурени на друго основание:

Според последните промени
здравноосигурителният статус се определя на база платените вноски за последните 36 месеца; нередовно плащане е налице, когато не са платени три
или повече вноски, както и в случаите
на неплатени вноски за минали периоди – чл. 109 от Закона за здравното
осигуряване.

•

Три са основните предвидени
мерки, чрез които държавата осигурява социална защита на лицата в нерав37

Ако отговарят на условията за
получаване на месечни социални помощи и целеви помощи
за отопление по процедурата,
предвидена в Закона за социално
подпомагане, ако тези лица не са
осигурени на друго основание;
в групата са включени и лицата,
настанени в специализирани институции за социални грижи.
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•

Родители, осиновители или съпрузи, полагащи грижи за лица
със загубена трудоспособност
над 90%, нуждаещи се от непрекъсната помощ.

Видно от тези наредби е, че
достъпът до медицинска грижа за бедните е обвързан с тяхното одобряване по една или повече от програмите
за средния месечен доход. Тези програми са силно ограничаващи. Така например месечните социални помощи
обхващат едва 3% от населението. Което означава, че да бъдеш беден в България е свързано с много голям риск
да бъдеш изключен от здравноосигурителната система.
Дирекциите за социално подпомагане изготвят ежемесечно и представят на националните поделения на
НОИ списъци на лицата, които по силата на чл. 9 от Наредбата за прилагане
на Закона за социално подпомагане
получават месечни социални помощи
за подпомагане, целеви помощи за
отопление, помощи за лица без здравно осигуряване, настанени в специализирани институции за социални грижи,
помощи за родители, осиновители и
съпрузи, полагащи грижи за лица със
загубена трудоспособност над 90%,
нуждаещи се от непрекъсната помощ.
Българските граждани, които
отговарят на всички от изброените подолу критерии, могат да получат целеви помощи за заплащане на болнична
грижа за диагностика и лечение, предоставена в медицинско заведение
(Наредба №17 от 31.01.2007 г. на Министерския съвет):

•

не са здравно осигурени при условията и реда, предвидени в Закона за здравното осигуряване;

•

нямат доходи;

•

нямат вземания, депозитни сметки, дялови участия и ценни книжа на обща стойност над 500 лв.;

•

не притежават недвижимо или
движимо имущество, което може
да стане източник на доходи, с
изключение на предмети, служещи на лицето за обичайни ежедневни нужди;

•

не са сключили договор за даване на имущество под формата на
възнаграждение срещу предоставена им подкрепа и/или грижа;

•

не са прехвърлили през последните пет години (изменено на
1 година) жилищен или ваканционен имот и/или дялове от същите срещу заплащане;

•

през последните пет години не
са прехвърлили собствеността
върху жилищен или ваканционен имот или дялове от същите
чрез договор за дарение;

•

не са пътували в чужбина за
собствена сметка през последните 12 месеца освен за лечение
на медицинско състояние (отменен).

Както може да се види от списъка на критериите, условията за получаване на целеви помощи са силно
ограничаващи, което води до отхвърляне на голяма част от кандидатите.
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Помощ за родилки без здравно
осигуряване се предоставя по силата на наредба на Министерството на
здравеопазването – Наредба №26 от
14.06.2007 г. Обемът на медицинските
услуги, свързани с помощта при раждане за жени без здравно осигуряване,
включва услугите, посочени в клинична пътека №141 „Раждане, независимо
от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение”. Тази наредба е в сила от
01.01.2007 г. и дейностите по тази пътека, предназначени за жени без здравни
осигуровки, се финансират от държавния бюджет чрез НОИ. Тази наредба
не предвижда средства за проследяване на бременността.

без здравни осигуровки посочват безработицата като основна причина за
липсата на здравна осигуровка, докато
12.9% посочват финансови затруднения. Тези лица не покриват критериите за получаване на месечни социални
помощи и целеви помощи за отопление, следователно те не могат да бъдат
одобрени за здравно осигуряване от
централния бюджет.
Тази група лица без здравни
осигуровки може да разчита на две
мрежи за социално осигуряване:
едната е за отпускане на целева помощ
за болнично лечение, а втората – за
осигуряване на помощ при раждане за
жени без здравно осигуряване. За да
бъде получена помощ за болнично лечение, лицата без здравни осигуровки
трябва да отговарят на специални изисквания. Предоставената от Агенцията
за социално подпомагане информация
показва, че на основание приложените критерии за допустимост, посочени
по-горе, целева помощ за болнично
лечение е отказана на 50% от кандидатствалите за нея през 2006 г., на
37.4% от кандидатствалите през 2007
г. и на 39.1% от кандидатствалите през
2008 г.

Новородените бебета и деца
до 18-годишна възраст имат право
на безплатна медицинска помощ
без оглед на това дали техните родители са здравно осигурени.
Анализът на отчетните данни
за миналия период показва, че над половината от одобрените молби за целеви помощи са били за заплащане на
болнична грижа по клиничната пътека
за раждане на дете.
От предоставените данни става ясно, че системата за социална защита на лицата в неравностойно социално положение, без оглед на тяхното
здравно осигуряване, не покрива нуждите от медицинска помощ на отделните групи в трите основни насоки, в
които системата работи.

Това означава, че тези лица
са били лишени от болнична помощ
дори когато същата е била необходима в случай на сериозно заболяване.
Лицата без здравни осигуровки, принадлежащи към групите, определящи
себе си като безработни или в трудно
финансово положение, са на практика
лишени от достъп до всички нива на
извънболничната медицинска помощ

Според проведеното социологическо проучване 57.7% от лицата
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с изключение на неотложната медицинска помощ.

довно плащане на здравноосигурителни вноски, като тази система трябва да
предоставя и гъвкави механизми за
бързо включване, когато едно лице не
е в състояние да плаща здравноосигурителните си вноски.

Изграждането на система за
социална защита на лицата в неравностойно социално положение трябва
да се основава на конституционните
текстове, признаващи здравното осигуряване за право, а не задължение на
българските граждани.

Системата за защита на лицата
в неравностойно социално положение
превръща неотложната медицинска
помощ в единствената здравна помощ, достъпна за значителен дял от
гражданите, спадащи към тези уязвими групи. Необходимо е основно преразглеждане на системата за здравно
осигуряване по отношение на тези
лица и това трябва да бъде извършено в съответствие с конституционните
текстове (Киров и колектив: 2008).

Дори и силно ограничителните критерии за отпускане на месечни социални помощи и целеви
помощи за отопление, разпределяни по реда, предвиден в Закона за
социалното подпомагане, остават
неприложими към осигуряването
на услуги по здравеопазване. Така
към бедните без здравно осигуряване се прилагат дори още по-ограничителни изисквания.

І.3.2. Здравни медиатори

Решаването на проблема със
здравното осигуряване на лицата в
неравностойно социално положение е задължение на държавата и той
трябва да бъде подходящо решен,
макар и не под формата на социално
подпомагане в случай на възникнала
необходимост от медицинска помощ,
а по-скоро чрез плащане на вноските
към здравноосигурителната система.
За тази цел сегашните изисквания към
средния месечен доход трябва да бъдат преразгледани, така че в системата
да бъдат включени поне лицата с найнисък доход, много от които са роми.

I.3.2.1. Обща информация
Въвеждането на длъжността
„здравен медиатор” в ромската общност може да бъде посочено като
добра практика в областта на здравеопазването. Практиката е нова за
България, макар да е с дългогодишна история в европейски страни като
Франция, Испания и Румъния. Функцията на здравния медиатор в ромската
общност е да бъде посредник между
най-бедните ромски общности и системите за здравеопазване и социални
услуги.

Необходимо е да бъде изградена независима система за здравно
осигуряване на тези граждани, която
да отчита техните възможности за ре-

Моделът на здравния медиатор е вече с десетгодишна история и
е признат за една от най-успешните
практики в осигуряването на достъп
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до здравни услуги за малцинствата.
При създаването на модела на здравния медиатор в България е използван
опитът на румънската НПО “Романи
Крис”, на румънското министерство на
здравеопазването и Института за обществено здраве на Нидерландия.

В България моделът „здравен
медиатор” е въведен през 2001 г. от
екипа на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” (ФЗПМ) като част
от пилотен проект, по който в кв. „Изток” – Кюстендил, са обучени първите
петима здравни медиатори.
2003-2007 г. – Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” създава първите конспекти за обучение на
здравни медиатори (www. emhpf.org).
ФЗПМ отговаря за обучението на здравните медиатори през периода на изпълнение на проекта в частта му, касаеща
обучението на здравните медиатори.

I.3.2.2. Описание на практиката
Основните цели на медиаторската програма са:

•

•

Преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и медицинския
персонал.

Следните проекти имат ключова роля за обучението на здравните
медиатори (ЗМ):

Преодоляване на съществуващите дискриминационни нагласи в здравното обслужване на
ромите.

•

Оптимизиране на изпълняваните сред ромското население
програми за превенция.

•

Здравно образование на ромите и активна социална работа в
общността.

•

Активна социална работа с уязвимите ромски групи.

Първоначално моделът е въведен от Фондация „Здравни проблеми
на малцинствата” (ФЗПМ), а по-късно
се превръща в държавна политика,
изпълнявана от Министерството на
здравеопазването и Националния съвет за сътрудничество по етническите
и демографските въпроси 11.
11 Понастоящем преименуван на Национален съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните
въпроси.
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•

2003-2004 – Програма ФАР
2001, консорциум ИОО – София,
ФЗПМ, българската Асоциация за
семейно планиране, фондация
„Дайвърсити”;

•

2005-2007 – Фондация ЕСИП,
ФЗПМ, програма МАТРА на Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия,
действаща в селските райони на
пет области – Монтана, Ямбол,
Русе, Разград, Благоевград;

•

2006 – Фондация „Инициатива
за здраве” и „Ромска здравна
фондация” – Сливен, по европейски проект; обучителният
компонент на МЗ се изпълнява
от ФЗПМ;

•

2006-2007 – ФАР 2003, Център за
социални практики.
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2007 – Планът за обучение по
програмата за здравните медиатори е
одобрен от Министерството на здравеопазването и от Националния съвет
за сътрудничество по етническите и
демографските въпроси по проекта на
ФАР Europeaid/121330/D/SV/BG – „Образователна и медицинска интеграция
на уязвими малцинствени групи със
специален фокус върху ромите – компонент 03: Здраве.

те чрез делегирани бюджети. Въпреки
това постижение обаче се оказва, че
всяка година бюджетът за заплати на
здравните медиатори трябва да бъде
договарян и одобряван от държавата
(Министерство на здравеопазването
и Министерство на финансите). През
годините трудностите са много: здравните медиатори не са назначавани навреме, чакат с месеци, за да започнат
работа, делегираният бюджет се бави.
Подкрепяни от неправителствени организации и граждани, застанали зад
идеята професията „здравен медиатор” да бъде институционализирана,
представителите на Мрежата на здравните медиатори провеждат работни
срещи с представители на институциите, изпращат писма до министър-председателя и до ресорните министри.

Всички здравни медиатори са
обучени по единен план, одобрен от
Министерството на здравеопазването.
Обучението е финансирано по различни програми и проекти. Общият брой
на обучените през периода 2001-2010 г.
е 178. През 2010 и 2011 г. официално назначените здравни медиатори са 105.
Около 15 от тях фактически не работят
поради различни причини. През 2011 г.
здравни медиатори са назначени в 57
български общини.

В един от критичните за професията „здравен медиатор” периоди
(2009) представител от Националната мрежа на здравните медиатори
(НМЗМ) е изпратен в Брюксел. Проведена е среща с представителя от
Европейската комисия – г-н Едуардо
Фернандес-Зинке, член на кабинета
на комисар Андрула Василиу, отговарящ за здравето. Срещата е уредена
след писмо, адресирано до комисар
Василиу, в което накратко е описано
положението с професията „здравен
медиатор” в България. В писмото са посочени големият брой трудности във
връзка с институционализацията на
професията – проблеми с ежегодното
одобряване на делегираните бюджети,
липсата на служител в Министерството на здравеопазването, отговарящ за
медиаторската програма, затруднен

Финансиране на програмата
„Здравен медиатор”
Към края на 2005 г. Министерството на труда и социалната политика
(МТСП) проявява интерес към длъжността медиатор. През 2005 г. само
обучените здравни медиатори от Дупница и Добрич са назначени по програмата „От социално подпомагане
към заетост”, а през 2006 г. по същата
програма са назначени още 13 здравни
медиатори. През периода 2003-2007 г.
за цялата страна по различни проекти
и програми са обучени над 100 здравни медиатори.
От началото на 2007 г. здравните медиатори се назначават в общини42
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процес за подбор и обучение на нови
здравни медиатори.

етническите и демографските въпроси
към Министерския съвет), че бюджетът за 2012 г. е осигурен.

През 2010 и 2011 г. необходимият минимален бюджет е осигурен и
програмата за здравните медиатори е
по-устойчива спрямо 2008-2009 г., което означава, че услугата може да бъде
предоставяна без прекъсвания и сривове. Делегираният бюджет се получава навреме (през януари всяка година).
Понастоящем (март 2011 г.) Мрежата
на здравните медиатори има дори и
обещанието на Цветан Цветанов (вицепремиер и председател на Националния съвет за сътрудничество по

Брой на медиаторите
За периода 2003-2007 г. по различни програми и проекти в страната
са обучени над 100 здравни медиатори. През 2008 г. в Медицинския колеж в
Пловдив са обучени нови 19 медиатори. Те са подбрани от общини, в които
към момента липсват обучени здравни
медиатори, като кметовете на тези общини поемат разходите по обучението.

Година

Брой назначени ЗМ

Бюджетът за заплати на ЗМ се осигурява от:

2005

6 ЗМ (2 общини)

Програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост”, Министерство на труда и социалната политика

2006

13 (3 общини)

Програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост”, Министерство на труда и социалната политика

2007

57 ЗМ (24 общини)

Министерство на финансите, делегиран бюджет

2008

111 (55 общини)

Министерство на финансите, делегиран бюджет

2009

105 (55 общини)

Министерство на финансите, делегиран бюджет

2010

105 (55 общини)

Министерство на финансите, делегиран бюджет

2011

105 (57 общини)

Министерство на финансите, делегиран бюджет

През 2011 г. има 105 здравни медиатори, назначени в 57 общини (България има 264 общини) в 20 области (от общо 28).
Кой осигурява и води обучението на медиаторите роми?
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Официално
удостоверение за
преминато обучение
за ЗМ/обучението е
предоставено от:

Година

Брой
обучени
здравни
медиатори

2001

5

Фондация „Здравни проблеми на
малцинствата” (ФЗПМ), работеща в кв.
„Изток”, Кюстендил

20032004

51

Програма ФАР 2001, обучавани от 15 града
в България;
Консорциум ИОО – София, ФЗПМ,
българската Асоциация за семейно
планиране, Фондация „Дайвърсити”

Министерство на
здравеопазването

2005

16

Фондация ЕСИП, ФЗПМ, програма МАТРА
на Министерството на външните работи
на Кралство Нидерландия, действаща в
селските райони на пет области – Монтана,
Ямбол, Русе, Разград, Благоевград

Министерство на
здравеопазването

2006

17

Обучени ЗМ от Варна, Сливен, Стара Загора,
София, „Инициатива за здраве” – София,
и „Ромска здравна фондация” – Сливен,
по европейски проект, финансиран от
„Секретариадо Генерал Гитано”

Министерство на
здравеопазването

2007
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Програма ФАР 2003, обучени в медицински
колежи във Враца и Пловдив

Медицински колеж –
Пловдив

2008

19

Обучени в Медицински колеж – Пловдив,
обучението е платено от общините

Медицински колеж –
Пловдив

2010

25

Обучени в Медицински колеж – Пловдив,
обучението е платено от общините

Медицински колеж –
Пловдив

Организации,
обучили здравните
медиатори

Здравни медиатори могат да
бъдат обучавани в два сертифицирани
медицински колежа – в Пловдив и Враца.

Професията „здравен медиатор” е официално призната от Националната класификация на професиите и длъжностите в България
в следната група: единична група
3222: здравни инспектори;

Колежите са част от Медицински университет – София, и Медицински университет – Пловдив.

код на позицията: 3222-3002;
име на длъжността: здравен медиатор
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I.3.2.3. Постигнати резултати

Моделът „здравен медиатор” е уникален и успешен за България, защото:

•

•

2010 г. е най-успешната година
за здравните медиатори и за Мрежата
на здравните медиатори в България.

за първи път в България е институционализирана професия,
допринасяща пряко за подобряване на достъпа на уязвимите
групи (и по-конкретно ромите)
до здравни и социални услуги;

Благодарение на усилията на
дирекция „Етнически и демографски
въпроси” към Министерския съвет, на
общините и на други заинтересовани
участници за първи път делегираният бюджет е получен навреме и
здравните медиатори започват работа навреме, без възникване на
проблеми поради забавени плащания. През 2011 г. делегираният бюджет
също е получен навреме.

въвеждането на новата професия допринася за преодоляване
на културните бариери в общуването между ромското население и медицинския персонал,
както и на съществуващите местни дискриминационни нагласи
от страна на здравните служби
спрямо ромите;

•

здравните медиатори са незаменими за оптимизираното изпълнение сред ромското население
на програми за превенция;

•

здравните медиатори въвеждат
практики за здравно образование на ромите и за активна социална работа в общността.

През 2011 г. за пети пореден
път програмата получава финансова
подкрепа от държавата. НССЕДВ, Министерството на здравеопазването и
Националната мрежа на здравните медиатори се договарят броят на здравните медиатори да бъде увеличен от
105 на 130 през 2012 г. Това ще съдейства за разрастването на програмата и в
други райони и общини, където до момента е нямало здравни медиатори.
Национална мрежа на здравните медиатори – www.zdravenmediator.net

Българският модел „здравен
медиатор” вече е предизвикал интерес
в съседни страни – Македония и Сърбия. През 2010 г. обучители на здравни
медиатори от България са поканени
да посетят Македония, за да участват
в обучение за държавни институции и
НПО, на което е представен българският модел.

Идеята за създаване на мрежа
на здравните медиатори се развива
през годините и става факт в момента, когато в 24 общини в страната са
назначени първите 57 здравни медиатори. През февруари 2007 г. се провеждат две срещи с участието на над 50
здравни медиатори; на срещите се обсъждат конкретните цели и задачи на
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националната мрежа, нейната организационна структура и представителство. Асоциация „Национална мрежа
на здравните медиатори” е създадена
на 27 април 2007 г. в София. Основатели
на мрежата са здравни медиатори, лекари (специалисти и общопрактикуващи лекари), медицински сестри, обучители на здравни медиатори, експерти
по интеграционни политики, експерти
и специалисти в областта на общественото здравеопазване, последователи
и граждани, подкрепящи въвеждането
на длъжността здравен медиатор като
част от системата на общественото
здравеопазване в България.

ционалните здравни програми,
насочени към майчина и детска
грижа;

•

информационни кампании с фокус върху различни заболявания съобразно особеностите на
общността;

•

по-добра здравна култура:
здравни осигуровки, права и задължения на пациентите и др.;

•

превенция на туберкулозата:
здравните медиатори участват
активно в скрининговите кампании;

•

превенция и участие на здравните медиатори в национални
имунизационни кампании: епидемии от заушка, профилактика
на детската церебрална парализа;

•

повишена здравна информираност сред ромите: хигиена в
дома и в квартала;

•

увеличен брой на имунизираните и реимунизираните сред ромската общност;

промяна на нагласите на ромите
относно тяхното здраве: здравето е ценно;

•

превенция на ранните раждания: здравните медиатори дават
информация по въпросите на
контрацепцията (презервативи,
противозачатъчни спирали);

антидискриминационен модел:
роми и българи работят заедно (здравни медиатори, лекари,
здравни специалисти, местни
власти и др.);

•

променени нагласи към образованието: родителите са насърчавани да изпращат децата си в
училище;

•

работа с ромските жени: повишена здравна култура по отно-

Мрежата на здравните медиатори, която работи за подобряване на достъпа до здравеопазване, е
най-голямата ромска организация
в България. Над 80 от членовете на
мрежата са роми и те работят всеки
ден в техните ромски квартали (махали), села и другаде.
Други постижения на програмата за здравна медиация са:

•

•

•

подобрен достъп до първична
и специализирана медицинска
помощ;

•

подобрено изпълнение на на46
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шение на семейното планиране
и репродуктивното здраве, домашно насилие, предотвратяване на трафика на хора;

•

тети.

•

Популяризиране на професията
„здравен медиатор” с участието на различни институции и на
Министерството на здравеопазването – интернет страница,
добри практики – в националните и местните средства за
осведомяване чрез кампании
за даване на публичност и чрез
сътрудничество с национални и
регионални средства за осведомяване.

•

Да се организира международно
професионално обследване на
работата на здравните медиатори. Да се провежда независимо
проследяване и да се изготвят
общи оценки за въздействието
на работата на здравните медиатори при отчитане на различията между малцинствените общности по отношение на тяхното
здравно състояние и начин на
живот, касаещ здравето.

•

работа с младежите: участие
на млади роми в обществени и
граждански инициативи по повод ромските празници.

Условия, правещи възможна
устойчивостта на програмата „Здравен медиатор”

•

•

Устойчивостта на професията „здравен медиатор” може да
бъде гарантирана в дългосрочен
план само ако тя стане част от
системата на здравеопазването
и политиките за достъп до здравеопазване.
Делегираните бюджети за здравните медиатори да бъдат осигурявани и превеждани навреме
на общините, за да се гарантират
нормални работни условия за
здравните медиатори. Бюджетите за заплати на здравните медиатори да бъдат включени в тригодишните бюджетни прогнози.

•

В тясно сътрудничество с общините, държавните институции и
експерти да бъде разработен национален стандарт за договорите, условията на труд, заплатите
и работното време на здравните
медиатори.

Министерството на здравеопазването да назначи експерт,
отговарящ пряко за програмата
„Здравен медиатор”. Този експерт
да е запознат със същността на
работата на здравния медиатор,
да познава и да бъде чувствителен към специфичните здравни
проблеми на етническите малцинства.

•

Обучението на нови здравни
медиатори да е редовно и, в идеалния случай, да се провежда в
медицински колежи и универси-

Вече е започнал процес на
възпроизвеждане и надграждане
на програмата „Здравен медиатор”.
Тъй като участието на общините в
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процеса е от критично значение,
много е важно да бъде осигурено
тясното сътрудничество на Националната асоциация на общините.
Изготвянето на цялостна оценка за
точния брой на необходимите за
България здравни медиатори ще
бъде много полезна при определянето на оптималния обем на програмата „Здравен медиатор”. Тази
оценка трябва да се основава на
ново разглеждане на програмата, на
набелязване на общностите, имащи
нужда от здравен медиатор, а така
също трябва да бъдат определени
стандарти за работното натоварване на здравните медиатори.

нална карта на здравната медиация и
по-конкретно на ролята на местните
власти, районните центрове по здравеопазване, регионалните инспекции
за опазване и контрол на общественото здраве, районните здравноосигурителни каси, националния център за
опазване на обществено здраве и други заинтересовани участници.
Търсейки мястото на здравния
медиатор в българската система за
здравеопазване, този път здравните
медиатори бяха разгледани като част
от здравната стратегия за лицата в неравностойно положение. Този подход
даде и приемливо решение за механизма на финансиране. Средствата за
здравните медиатори могат лесно да
бъдат включени в делегираните (разпределени) бюджети за общините, в
които работят здравни медиатори с
удостоверение от МЗ. Разбира се, може
да се дискутира доколко този подход
ще се окаже жизнеустойчив в дългосрочна перспектива и дали здравната
медиация е временно решение, или е
част от постоянен пакет публични услуги в областта на здравеопазването.

I.3.2.4. Механизми за проследяване и оценка
През 2007 г. бе извършена
оценка на мотивацията на медиаторите и на готовността на общините да ги
назначат на работа и ефикасно да използват техните умения. Бяха посетени
повечето от населените места, където работят медиатори, притежаващи
удостоверения, издадени от Министерството на здравеопазването: Пазарджик, Лом, Варна, Добрич, Ловеч,
Казанлък, Стара Загора, Асеновград,
Хасково, Ямбол и др.

През 2006 г. със средства по
програмата ФАР бе разработен и модел за оценка и проследяване на работата на здравните медиатори: PHARE
2004 – Техническа помощ за изпълнение на здравна профилактика и профилактично майчино и детско здравеопазване (EuropeAid/122909/D/SER/BG).

Основните цели бяха да се направи оценка на мотивацията на обучените медиатори по населени места и
да се заздрави позицията на здравните
медиатори в реформираната система
на здравеопазването. Оценката се опита да изготви конкретна институцио-

Моделът за проследяване и
оценка на работата на здравните медиатори даде някои насоки и препоръки
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І.4. ОБРАЗОВАНИЕ

за провеждането на такъв мониторинг.
По-конкретно моделът за проследяване разгледа списък от ключови въпроси и даде някои конкретни препоръки
за тяхното решаване:

•

вътрешно проследяване – модели и предложения;

•

времева рамка на извършваното
проследяване;

•

кой трябва да извършва проследяването;

•

инструменти за извършване на
проследяването – анализ на доклади, представени от здравните медиатори; проследяване на
посещенията на терен; разговори с представители от местната
общност, здравни и социални
институции, общопрактикуващи
лекари и други медицински специалисти, работодатели и др.;
фокусни групи.

І.4.1. Образованието на ромите в
България
Достъпът до качествено образование за ромските деца е комплексен проблем от ключово значение за
цялостното им бъдещо развитие и
интеграция. Този проблем е дълбоко
осъзнат и неслучайно в тази област
през последните десетина години са
влагани значителни усилия, време и
средства от страна на различни НПО,
чуждестранни донори, местни и държавни институции.
Практическата работа по места през тези години показа, че няма
универсален образователен модел,
който да може да се мултиплицира
навсякъде. Описаните в този доклад
два примера за добри практики в образованието са само част от голямата
„палитра” от апробирани практики,
които могат да се прилагат в различни
комбинации в зависимост от местните
условия.

Разработеното предложение
за проследяване и оценка на работата
на здравните медиатори в България бе
предназначено за ползване в общини,
където работят здравни медиатори.
Не можахме да съберем информация
доколко работата на здравните медиатори продължава да бъде обект на
мониторинг. Няма съмнение, че проследяването трябва да е системно и
изпълнявано заедно с въвеждането
на система за професионален надзор
и подкрепа на тази полезна и трудна
професия, при която могат да бъдат
очаквани голям брой „прегаряния”.

Този подход логично тласна
през последните години голям брой
НПО в посока разработване и прилагане на „местни модели” на достъп до
образование, които, от една страна,
отчитат всички местни специфики, а от
друга – прилагат комплексен подход
в решаването на всеки отделен проблем.
Разработването и прилагането на „местни образователни модели”,
специфични за съответното населено
място, се ползва с все по-голямо одо49

ПРЕГЛЕД НА ДОБРИ ПРАКТИКИ С ИНТЕРВЕНЦИИ ЗА РОМСКО ВКЛЮЧВАНЕ

брение и подкрепа от страна на специалисти и НПО и определено можем
да кажем, че в бъдеще ще бъдем свидетели на неговото масово развитие и
мултиплициране.

децата отпадат от училище.
Това е причината много от
НПО, занимаващи се проблемите на
образованието на ромски деца, да насочат усилията си към овладяване на
официалния език от тези деца. Това
става или преди децата да постъпят в
първи клас – в подготвителните групи
към детските градини или в подготвителните класове към училищата, – или
в специални занимания с помощта на
наети специалисти. Във всички случаи
обаче практиката е следната: заедно с
професионалните учители, които водят обучението, в часовете присъстват
и помощници на учителя (помощниквъзпитатели) – роми със средно образование, ползващи еднакво добре
и майчиния си, и българския език. Те
превеждат, ако е необходимо, на децата преподаваното, следят дали всички
деца го разбират и запомнят, работят
индивидуално с изоставащите деца,
много често и от двата етноса, както
и се грижат за добрата връзка между
родителите на ромските деца и училището, т.е. осъществяват връзката „семейство – училище”.

Трябва да се отбележи фактът,
че почти всички добри интеграционни практики стартираха като пилотни
проекти на НПО, финансирани предимно от чужди донори. Това до голяма степен осигури необходимата
свобода на неправителствените организации да „експериментират” нови
методи и подходи на работа. Ученето
от собствения опит и грешки позволи
на организациите да разработят практики, които в много от случаите станаха причина за промяна на държавната
политика в една или друга посока.
Почти всички инициативи на
НПО бяха свързани с „атакуването” на
проблема с отпадането на ромските
деца от училище. Една от причините за
ранното отпадане на част от ромските
деца от училище е незнанието на български език, тъй като до влизането си
в училище те не са имали нито нужда,
нито възможност да го научат.

Така през 1996 г. в ЦДГ „Лилия”
в кв. Столипиново – Пловдив, под ръководството на доц. д-р Ирина Колева
и с подкрепата на Фондация С.Е.Г.А. и
ФРР “Рома”- Пловдив, са въведени първите „помощници на учителя”. Това е и
първата въведена в България медиативна практика – практиката на “образователния медиатор” със съответната
длъжностна характеристика в класификатора на професиите.

В първи клас към стреса от влизането в нова среда с нови правила се
добавя и незнаенето на езика. Дори и
децата да имат интерес към ученето, те
бързо го губят, защото комуникацията
между детето и учителя е практически
невъзможна, а децата се потискат от
незнанието си. Недоброто владеене
на българския език води до сериозно
изоставане при усвояването на материала, което се натрупва с годините, и
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През първите години от въвеждането на длъжността „помощник на
учителя” са постигнати много добри
резултати – повишен интерес към образованието не само у децата, но и у
родителите им, много добър успех в
първите класове на началното училище и рязко намаляване на процента на
отпадащите деца.

Първите десегрегационни проекти стартираха с претенциите за абсолютна алтернатива на въвеждането
на помощника на учителя в системата
на образованието, като внимание се
отделяше единствено и само на правната страна на процеса, а проблемът с
адаптацията и успеваемостта на децата не беше на дневен ред.

Тези резултати станаха причина за разработването и изпълнението
на два проекта по програма ФАР, първият от които е изпълнен от Консорциум с водеща организация Фондация
„Стъпка по стъпка” за разработване
на длъжностна характеристика на помощника на учителя, и вторият проект,
изпълнен от Консорциум с водеща организация Кеър България за обучение
на помощници на учителя.

Вярваше се, че механичното
извозване на учениците с автобуси от
ромските квартали в смесените училища автоматично ще реши проблема с
равния старт и достъпа до качествено
образование, като самото смесване на
децата само по себе си е гаранция за
това, че ромските деца ще се адаптират без проблеми.
Към проектите за десегрегация
работеха роми, т. нар. „наставници”,
които отговаряха само за извозването на децата до училище и обратно.
Средата в приемните училища не се
подготвяше предварително за „инвазията от ромски деца”, тя си остана
враждебна за тях и това стана причина
да станем наблюдатели на процеса на
връщане на част от ромските деца обратно в сегрегираните училища. Към
това се добавя липсата НА организация, на план за смекчаване на рисковете и на ясни инструменти за справяне
със ситуацията в приемните училища.

Въвеждането на делегираните бюджети в системата на образованието практически отряза
възможността за назначаване на допълнителен непедагогически персонал (какъвто са помощниците на
учителя) и процесът по наемането му
в училищата не можа да се развие до
степен, която да позволи да се приложи мечтаният от много български учители индивидуален подход на работа
към всяко дете в клас, така както това
се случва успешно в други образователни системи, като тези в Обединеното Кралство и Ирландия например.
Всички сме наясно, че българският
учител поради големия брой ученици
в паралелка не е в състояние да обърне внимание на всяко дете в достатъчна степен.

Със закриването по демографски и финансови причини на около 400
училища в страната много ромски деца
допълнително започнаха да се извозват
в посока на приемните или средищните училища. Всички тези обстоятелства
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създадоха феномен, наречен „вторична
сегрегация”, когато процентът на ромски деца в клас надхвърли 25-30% в етнически смесеното приемно училище.
Появи се и следващ феномен, при който сегрегираното училище от ромската
махала с течение на времето просто се
премести в града. По този начин т. нар.
„оптимизация на училищната мрежа” в
много случаи допълнително девалвира
усилията за успешна десегрегация на
ромските ученици, макар че могат да се
посочат и примери, когато финансово
мотивираната оптимизация е довела до
закриването на училища, които действително трябва да бъдат закрити, и до
успешното, поне засега, пренасочване
на децата към друго, по-добро училище.

са на десегрегация: подготовка
на децата от детската градина
за обучение в смесени класове,
подготвяне на педагогическите
кадри от университетски преподаватели;

Опитът на Сдружение „Нево
дром” – Кюстендил, допреди няколко
години в областта на десегрегацията
е много ценен с това, че сдружението
прилагаше комплексен подход, който
съчетаваше голяма част от апробираните до този момент образователни
практики:

•

работа с децата от подготвителните групи за постигане на училищна готовност и записването
им в първи клас в училищата в
центъра на града;

•

организиране на обучения на
учителите от приемните училища, обучения за помощниците
на учителя, родители (роми и
българи), както и за местните образователни институции;

•

научно наблюдение на проце-

•

подготовка на родителите (Училище за родители);

•

тясно сътрудничество с образователните институции и с местните медии;

•

финансиране на извънкласни
дейности с интеграционен характер в приемните училища
– една доказана практика за повишаване на интереса на децата
към училище;

•

въвеждане в ежедневната работа на учителите и помощниците
на учителя в детските градини
и приемните училища на богата
гама от ръководства и помагала,
третиращи идеята за междукултурно (междуетническо) разбирателство и интеркултурен опит.

Етнокултурните различия на
децата от малцинствата се приемат
като предимство и се използват в учебния процес за възпитаване в общочовешки ценности.
Както стана ясно, очертават
се няколко модела на десегрегация:
първият е моделът на Видин – с ясно
изразен правозащитен характер, найразпространеният модел в Европа, и
моделът на Кюстендил, научно разработен, който работи с всички заинтересовани страни, включва успеш52
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но голяма част от апробирани добри
практики, като фокусът е насочен върху интеркултурното образование.

то е възможно, и третият модел (Кючуков: 2006).
Сравнението на различните
модели на десегрегация, както и примерът с въвеждането на помощници
на учителя беше нужно, за да покажем
как различните добри практики могат
допълнително „да се подобрят” чрез
съчетаване и допълване на една с друга, без да се смята, че една практика е
алтернатива на другата. Нещо повече,
посочените негативи при различните
модели на десегрегация показва, че
тези процеси са сложни и многопластови и трябва да се пристъпва много
отговорно, добре планирано и премерено, с подкрепата и ангажимента на
всички заинтересовани страни в процеса.

Третият модел на десегрегация
може да бъде наречен модел на десегрегиране чрез доброволно преместване не на ученици от малцинствата, а
от мнозинството. Това става чрез превръщането на сегрегираните училища
в „магнитни” приемни училища за децата от мнозинството с фокус върху
интеркултурното образование, но в
обкръжението на мнозинството. Този
модел се прилага успешно в Белгия.
Главен недостатък на Кюстендилския модел на десегрегация, както
и на всички десегрегационни проекти
по модела на Видин е тоталната липса
на дейности в сегрегираните училища;
обяснението е, че не бива да се „наливат” пари в училища, където качеството на образованието е съмнително.
Този подход води до допълнителна
маргинализация на всъщност най-уязвимите измежду ромските деца – тези,
които остават в десегрегираните училища, след като местата в програмата
за десегрегация са вече запълнени
и след като като цяло по-добрите и с
по-висок социален статус ученици са
напуснали сегрегираното училище, оставяйки една още по маргинализирана
и маргинализираща социална и педагогическа среда.

------------------------------------------Десегрегация (извозване на
ромските деца с автобуси) не може
да се прилага навсякъде. Условия за
провеждане на десегрегация са налични само в големи градове, където
съществува капацитет за записване на
ромските деца в градските училища, и
то до някакъв критичен дял, за да не се
стигне до изтеглянето на българските
деца от тези училища.
В Лом например училищата са
„смесени”, с преобладаващ процент
ромски деца в тях – типичен пример за
характера на повечето от училищата
в провинцията, и нямат капацитет да
записват каквито и да е деца допълнително, така че единствената възможна
стратегия тук се базира на целенасочена работа за подобряване качество-

Различни специалисти (А. Айвац: 2002; Хр. Кючуков: 2006) смятат,
че при обучението на ромските деца
е най-подходящ вторият модел, а при
децата от детската градина, там, къде53
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то на образование в съществуващите
училища с фокус върху интеркултурното образование.

за регионално развитие „Рома”, Плевен – „Амала Р”, Стара Загора – Фондация „Лозенец”, и Сливен – „Ромска академия за култура и образование”, като
общо програмата включва между 3000
и 3500 деца (РОФ: 2011).

І.4.2. Десегрегация
І.4.2.1. Десегрегация на ромски
ученици във Видин

Десегрегационният
модел,
първоначално възприет от видинския
проект, а впоследствие от останалите
проекти в другите градове, включва
всички или почти всички от следните
елементи (БХК: 2006):
1. Записване на ромски деца във възможно най-много приемни училища извън ромските квартали.
2. Специално наети учители се занимават с учебното администриране
на проекта, като определят (самостоятелно или чрез консултации с
други участници в проекта и администрациите на приемните училища) стратегия за записване, необходимост от допълнителна учебна
работа с децата, видове извънучебни дейности, които да бъдат включени, както и наблюдение върху
работата на съветниците.

През 2000 г. по идея на асоциация ДРОМ – Видин, започна първият
проект за десегрегация на ромското
образование. Проектът бе с относително малък обхват спрямо мащаба на
десегрегационните програми, които
бяха въведени само няколко години
по-късно. Пилотният проект обхвана
200 деца от ромския квартал „Нов път”
(„Нево дром”) във Видин и бе финансиран от Програмата за ромско участие
на Институт „Отворено общество” – Будапеща.

3. Екипът на проекта търси политическа и обществена подкрепа за
десегрегацията от местните образователни органи, от ромската
общност, от неправителствени организации и от политическите партии, които са активни в съответния
град.

През 2009 г. броят на населените места с изпълнявани десегрегационни програми постепенно достигна 10:
Видин – програмата се изпълнява от
асоциация „Дром”, Монтана – Фондация „Шам”, Берковица – „Нангле 2000”,
София – „Романи Бах”, Кюстендил –
Фондация „Рома”, Пазарджик – Фондация „Напредък”, Пловдив – Фондация

4. Проектът наема съветници, обикновено по един на приемно училище, който да се грижи за нуждите
на записаните ромски деца и на
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техните учители и който осигурява
ежедневна връзка между училището, администрацията на проекта и
родителите.

участници в програмата, а в някои
случаи – и облекло и обувки.
11. Проектът оказва подкрепа на ромските родители и им помага да
участват в родителските срещи в
приемните училища, както и в срещите, организирани специално за
родителите на децата, участващи в
проекта.

5. Учениците са извозвани от ромските квартали до приемните училища
с автобуси, специално закупени от
неправителствената организация
за целите на програмата за десегрегация и обозначени по подходящ начин.

Обичайно екипът на проекта
включва следния административен и
оперативен персонал:

6. Проектът организира допълнителни занятия за децата, изоставащи
с учебния материал. Тези занятия
се водят от учители от приемното
училище или от други специално
наети за целта учители. Проектът
осигурява и допълнителни подготвителни занятия през лятото и другите училищни ваканции.
7. Проектът предоставя на учителите
от приемните училища възможности за допълнително обучение със
специален акцент върху образованието в мултикултурна среда.
8. Проектът организира извънучебни дейности, честване на празници, екскурзии, летни лагери и др. с
изразен мултикултурен характер,
като за участие биват привличани както ромски, така и български
деца и техните родители.
9. Проектът търси подкрепата на
средствата за масово осведомяване, местните образователни и общински власти и НПО.
10. Проектът осигурява учебни помагала и храна за нуждаещите се

•

директор на проекта – отговаря за цялостното изпълнение
на проекта, за наблюдението и
мониторинга върху останалите
участници в екипа;

•

ръководител на проекта – отговаря за дейностите на терен;

•

помощници на учителя – придружават децата от квартала до
приемното училище и ги връщат
обратно след училище; поддържат отношения с родителите на
децата, както и с учителите, като
по този начин изпълняват ролята
на посредници между общността и училището;

•

координатор/и, работещ с родителите – отговаря за пряката
комуникация с родителите – информира ги редовно, ангажира
ги за участие в дейности по проекта и др.

•

шофьор/и;

•

счетоводител.
През периода 2000-2005 г. тези
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инициативи са подкрепяни основно от
Институт „Отворени общество” – Будапеща. След старта на Десетилетието
за ромското включване, през периода
2005-2009 г. инициативите се финансират от Ромския образователен фонд.
За същия период (2005-2009) общият
размер на средствата по проекти за
десегрегация е около 4 000 000 евро.

сухите факти са, че през тези десет години:

През 2010 г. Ромският образователен фонд решава да заздрави успеха
на проекта, като прехвърля повече отговорности на публичните власти, чието е и задължението за осигуряване
на качествено образование. Така РОФ
представя в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства към Министерството на образованието, младежта и науката проект, насочен към
институционализиране на десегрегационния процес. За момента резултати
не могат да бъдат обсъждани, тъй като
проектът е все още в процес на изпълнение.
Понастоящем десегрегационните проекти се изпълняват с финансовата подкрепа на Ромския образователен фонд чрез Центъра за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства,
като някои от тях получават финансова подкрепа от Фондация „Америка за
България”.

•

около 3000 деца получават достъп до качествено образование;

•

информираността и мотивацията на ромските родители да изпращат децата си на училище е
повишена;

•

делът на преждевременно отпадналите от образователната
система е съществено намален;

•

средният успех на децата, обхванати от проекта, е сравним с
този на децата от мнозинството,
посещаващи съответните училища;

•

повишена е обществената информираност по въпроса за образователната интеграция;

•

пилотиран е успешен модел;

•

създадени са отношения със съответните публични институции;

•

натрупан е ценен опит за работа
с общността.

І.4.2.3. Фактори и предизвикателства за постигането на положителен резултат
Пълен и дългосрочен ангажимент: Работата е много сложна и когато
се изпълнява от една НПО, изисква ангажиране на пълния капацитет на нейните ресурси, за да се управлява изпълнението. Изпълнителите споделят,
че тяхното работно време е „24 часа на
ден”. Те не могат да почиват дори през

І.4.2.2. Постигнати резултати
Подходът, изпълнението и резултатите са открити за обсъждане. Но
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лятото, защото обикновено това е периодът на записване в училище, а те са
тези, които помагат на семействата с
документацията, необходима за записването на децата им.

образованието, включваща в процеса
не само ромските деца, но и децата
от други малцинства и децата от мнозинството, както и техните родители и
всички съответни публични власти.

Дългосрочно планиране: Процесът на десегрегация не трябва да
бъде разглеждан като едноактна
дейност или еднократен проект. Той
трябва да се планира детайлно във
възможно най-голяма перспектива
(в зависимост от наличните ресурси).
Планирането трябва да включва повишаване на капацитета на екипа, работещ по проекта, тъй като теренните
работници са тези, които на практика
движат процеса. Тяхната работа напомня на работата на професионалните социални и общностни работници,
която е изключително добре заплатена, но не такъв е случаят с екипите,
работещи по съществуващите проекти за десегрегация. Въпреки това те са
спечелили доверието на общността, на
родители, деца, учители и институции,
а самите те са придобили изключително важни умения и знания.

Процесът на десегрегация е
възпроизводим. Това вече е доказано
– както в миналото, така и в настоящето. Използваният във Видин модел
е възпроизведен в цялата страна и в
чужбина – Румъния, Унгария и другаде.
Това, което може да бъде направено за
подобряване на модела, е да се работи
той да бъде предаден на официалните
власти и издигнат на по-високо ниво,
но същевременно да остане част от
процеса на десегрегация.
Финансирането на проекти се
осъществяват със средства от външни
донори, главно Институт „Отворено
общество” – Будапеща, и Ромския образователен фонд. И двете организации
са частни и тъй като преструктурираха
приоритетите си, изпълнението на десегрегационния процес може да спре.
Следователно необходимо е да бъдат
предоставени средства от държавния
бюджет, както и да бъде създадена
по-широка и официална публична политика, която да обхване всички заинтересовани участници в областта на
образованието (ромски и не-ромски
деца и ученици, ромски и не-ромски
родители, учители, директори, местни
общности, официални власти, широката общественост).

Освен гореизброените фактори за постигане на добри резултати
участието на публичните власти трябва да стане най-ценното условие за постигане на устойчивост, тъй като само
те могат да гарантират устойчив бюджет, който да е независим от външни
донори.
Трансформиране на съществуващата практика в широка местна/
национална образователна политика,
насочена към пълно приобщаване в

Трябва да бъде засилена и
работата с родителите, тъй като поголямата част от тях асоциират при57
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съствието на децата им в училище с
осигуряването на безплатен транспорт и учебници. Повечето родители
заявяват, че ако проектите бъдат прекратени, те няма да са в състояние да
изпращат децата си на училище поради недостиг на средства в семейството.

система по начин, който я прави
по-справедлива.

Изпълнението на проектите
се проследява непрекъснато, за да се
осигури гладко и правилно осъществяване на дейностите. През годините
процесът е отразен в редица публикации (Кънев и колектив: 2005; БХС: 2008;
Кючуков: 2006; Нунев: 2006)

•

Учителите и педагогическият
персонал трябва да бъдат подобре квалифицирани за преподаване в класове със смесен
етнически състав: да помагат за
преодоляване на езиковите бариери, да предотвратяват случаи
на дискриминация, да подкрепят
ромската идентичност и култура.

•

Компетентните органи на всички
нива заявиха желание и ангажимент чрез създаването и приемането на различни стратегии,
рамки, планове за действие: национални, регионални и местни.
Но трябва да се отбележи, че за
тяхното изпълнение не са отделени съществени финансови и
други ресурси, поради което
ангажираността на властите остана чисто формална.

•

Процесът на десегрегация се
движи главно от ромски НПО,
докато официалните власти ги
подкрепят само символично (с
няколко изключения, когато общините участват с реални, но
все пак недостатъчни спрямо
фактическите нужди, средства).
За да получи процесът устойчивост, той трябва да стане част
от широка и много добре разработена национална публична
политика, финансирана от държавния бюджет и изпълнявана
на национално ниво с участието
на множество заинтересовани

І.4.2.4. Заключения и препоръки
•

Десегрегацията на ромското образование е сложен проблем,
свързан с други социално-икономически фактори: ниво на
образование на родителите,
икономическо положение на
семейството, публична информираност; ниво на развитие на
страната.

•

За да бъдат постигнати положителни резултати, е необходима
непрекъсната работа на много
нива – с всички заинтересовани
участници.

•

Участието на държавата/общината е не само за да бъде осигурена финансова стабилност, а и
за да бъдат включени успешните
пилотни инициативи в общите
политики за преструктуриране
на училищната образователна
58

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

І.4.3. Общностен център за здраве
и социални услуги

участници: държавата, Министерството на образованието,
Министерство на труда, районни инспекции по образование,
ромски и не-ромски НПО, местни власти и средствата за масово осведомяване. На фокус
трябва да бъде работата в общността – както ромска, така и неромска, за да се повиши осведомеността относно значението на
образователната интеграция и
мултикултурното образование,
с възможно най-голямо участие
на ромски и не-ромски родители.

•

І.4.3.1. История
През 1987 г. е проведено представително проучване ЗНП (знания,
нагласи, поведение) върху факторите, влияещи върху ефективността на
училищна програма за превенция на
СПИН, осъществена в София за 1100
ученици на възраст между 15 и 16 години. За да бъдат установени факторите, имащи отношение към резултата,
бяха използвани основни тестове за
определяне на личностните психологически характеристики на учениците
(като екстровертност/интровертност,
тревожност, контрол, самооценка, интелигентност и др.). Допълнително към
това бяха събрани известни данни за
семействата на учениците: доходи на
родителите, тяхната възраст, образование, други деца в семейството и техния брой и др.

Официалните институции са
тези, които носят отговорността за осигуряване на достъп до
равнопоставено и качествено
образование за всички независимо от техния етнически произход и други социални и физически характеристики. Към днешна
дата това, което е постигнато в
областта на десегрегацията на
ромските ученици, е резултат
от усилията на няколко ромски
НПО. Ромските НПО не са публични институции и те не трябва да бъдат натоварени с такава
огромна отговорност, каквато е
десегрегацията. Те обаче пилотираха инициативи за десегрегация и създадоха подход, който
по-късно може да бъде възприет от официалните институции,
адаптиран и използван в практиката.

Бе установено, че единствените значими фактори за ефективността
на образованието по проблемите на
СПИН са социалното положение на
учениците, измерено чрез дохода и
образованието на техните родители, и
успехът в училище на самия ученик.
Бе очевидно, че социалните
умения на подрастващите са до голяма степен свързани със социалния статус. Поради тази причина следващите
здравни програми за младите хора
бяха изградени върху създаването на
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ученици от първи до четвърти клас поради големия брой отпадащи ученици
именно на това образователно ниво.
Малките ученици бяха изправени пред
сериозни проблеми: от една страна,
те бяха стресирани от непознатата
обществена среда с напълно различни
изисквания от тези в домовете им, а
от друга – при тези ученици бе налице
критичен недостиг на познавателни,
социални и езикови умения, необходими им, за да се справят с ученето. Така
че бе лесно да се обясни нежеланието
им да посещават училище. Екипът от
специалисти и здравни и социални сътрудници вложи значителни усилия,
за да подобри неудовлетворителните
умения на децата. В резултат на тези
усилия и сътрудничеството от страна на училищния персонал проблемите
бяха преодолени.

социални умения, включително вземане на решения, вербална и невербална
комуникация, слушане, себеотстояване, умение да се казва „не”, лидерство,
самооценка, управление на агресията,
креативност.
Но здравното образование,
предоставено под формата на микроинтервенция, не бе достатъчно като
ефективна стратегия, когато преди 14
години Фондация „Здраве и социално
развитие” започна да разпространява
здравни знания и знания по профилактика на заболяванията сред ромската
общност в България.
На базата на ежедневна практика и критичен анализ ние създадохме модел на Общностен център
за здраве и социални услуги, който
е обърнат към по-голям брой детерминанти на уязвимостта на ромската
общност, включително бедност, безработица, лоши условия на живот, лошо
образование, недостиг на услуги, лошо
здравно образование, недостиг на социални умения и ограничени житейски перспективи пред младите роми,
социална и географска изолация на
ромските квартали.

С цел да се облекчат тежестите, които родителите на тези ученици изпитваха, бяха ангажирани доброволци, които в стаята за детски
занимания към центъра да предлагат
игри за развитие на по-малките братя и сестри на учениците. По-късно
тези по-малки братя и сестри станаха част от програмата за предотвратяване на отпадането от училище. За
наша голяма изненада сравнено с други
участници тези деца съумяваха много
по-добре да се справят с конкретни
задачи: съсредоточаване на вниманието, слушане, спазване на правила
с лекота; освен това те имаха добри
моторни умения. Този напредък в уменията им допринесе за тяхното много
по-добро представяне като ученици.

І.4.3.2. Ранна детска грижа и образование, превенция на преждевременното отпадане от образователната система
Нашите първи програми, изпълнени в центъра, имаха за цел да предотвратят преждевременното отпадане от образователната система на
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Този пример силно повлия на
нашата мотивация да създадем програма за развитие на познавателните, обществените и езиковите умения
на децата от предучилищна възраст,
като в работата си бяхме водени от
силното убеждение, че това е най-ефикасната интервенция за предотвратяване на преждевременното отпадане от училище.

– родители на деца под тригодишна възраст и бременни –
програма за родителски умения и грижа за детето;
– деца между 4 и 5 години и техните родители – програма за
подобряване на готовността
за училище чрез ежедневни
тричасови образователни занимания с децата с цел подобряване на техните социални,
познавателни, езикови и моторни умения, както и ежемесечни занимания с родителите,
за да се подобрят техните родителски умения;

През 2002 г. в ромския квартал
„Факултета” в София бе създаден Център за здраве и социални услуги със
съдействието на Министерството на
здравеопазването, Националния съвет
по етническите и демографските въпроси, община София, район „Красна
поляна”, както и с финансовата подкрепа на Обединени холандски фондации
за Централна и Източна Европа и Националния институт за здраве (САЩ)
чрез Изследователския център за
превенция на СПИН към Медицинския
колеж на Уисконсин. Изграждането
на подходяща инфраструктура в ромската общност осигури необходимите
места, в които да бъдат мобилизирани
финансови и човешки ресурси за изпълнението на местните и национални
здравни, социални и образователни
политики.

– деца от първи до четвърти
клас – програма за подкрепа
на децата от началното училищно ниво да се справят с
изискванията на училищната
система; организиране на извънкласни занимания; подобряване на родителските умения за по-добра подкрепа на
децата в училищна възраст;

Центърът предоставя широка
гама от съпътстващи услуги, базирани
в общността и насочени към различни
целеви групи, включително:

•

Ранна детска грижа и образование и програми за превенция на
преждевременното отпадане от
училище, насочени към:
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•

Предотвратяване на институционализирането на деца в риск
(деца на трайно безработни родители, самотни майки, затворници, хронично болни и др.);

•

Подкрепа за заетост – програма
за развиване на социални умения, професионална ориентация
и квалификация;

•

Програми за промоция на здравето и семейно планиране, насочени към младите хора;
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Сравнителни данни според българските държавни образователни
стандарти за 5-годишни ромски деца

90.00%
72.50%

67.80%

60.00%

30.00%
14.50%
0.00%
,

•

Програми за превенция на инфекциозни заболявания като болести, предавани по полов път,
СПИН, хепатит, туберкулоза и др.;

•

Програма за предотвратяване на
насилието: за развиване на социални умения, които да помогнат
за развитието на младежите и да
ограничат рисковото поведение;

•

Програми за превенция на употребата на наркотични вещества;

•

Равнопоставеност на половете – овластяване на жените и
момичетата чрез занимания по
въпросите на пола, във всички
програми.

,

/

,

асистенти и специалисти, базирани в
ромската общност. Те получават непрекъснато обучение и наблюдение в
процеса на работа.

І.4.3.3. Постигнати резултати
През изминалите 15 години
усилията на екипа на Фондация „Здраве и социално развитие” са насочени
към създаването, изпитването и подобряването на висококачествени ефективни услуги. До момента са измерени
следните ключови положителни промени в знанията, нагласите и поведението:
Деца 0-3 години:

Ключов елемент от модела на
Центъра за здраве и социални услуги
е развиването на човешките ресурси
на ромската общност чрез изграждането на екипи от здравни и социални

•
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привързване и връзката с ро-
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дителите – чрез индивидуални
консултации с психолог; подобряване на родителските умения за избор на подходящи игри
и редовни игри с децата за развиване на техните познавателни,
езикови, социални и моторни
умения; създаване и поддържане на дневен режим на детето:
сън, хранене и игра; развиване
на родителски умения за реакция без насилие при провинение на детето.

•

успешно развитие на децата.
Деца 4-6 години:

Подобряване на здравното състояние на децата – чрез достъп
до млечна кухня в Центъра за
здраве и социални услуги.

•

По-пълно обхващане на деца за
предоставяне на услуги за ранно детско развитие (РДР).

•

Подобряване на познавателните,
езиковите, социалните и моторните умения на децата, включително справяне в училище.

•

Намален брой на случаите на
преждевременно отпадане от
образователната система.
Родители на деца 4-6 години:

•

Родители на деца 0-3 години:

•

•

Подобряване на отношението
на родителите към техните деца
и грижата за децата.

Подобряване на поведението
на родителите за търсене на помощ.

•

Подобряване на уменията на родителите за семейно планиране.

•

Подобряване на уменията на родителите за предпазване от нежелана бременност и болести,
предавани по полов път.

•

Младежи 15-25 години

Подобряване на самочувствието
и ефективността на родителите
(овластяване).

•

Подобряване на родителските
нагласи и умения за подкрепа на
децата при подготовката им за
училище.

Завършена ценността система,
ориентирана към дългосрочни
житейски перспективи и ангажимент за полагане на усилия за
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•

Намаляване случаите на ранна
бременност.

•

Пподобряване
планиране.

•

Подобрени умения за отговорно
родителство.

•

Подобрени умения за предпазване от СПИН, от болести, предавани по полов път, и наркомании.

•

Подобрени умения за по-добро
интегриране на пазара на труда.

•

Намалена вероятност за преждевременно отпадане от образователната система.

на

семейното
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І.4.3.4. Перспективи за младите
хора

организационният екип посвети свободното си време на необходимата
училищна подготовка на младите
хора. Много от тях успяха да повишат
значително знанията си и да продължат образованието си.

Положителният обрат в живота на първите участници в груповите
обучения за социални умения в кв. „Факултета” бе вдъхновяващ пример за
огромния неовладян потенциал за личностно и социално развитие на ромските младежи и начин той да бъде
капитализиран с относително малки
финансови средства.

Макар и ромските родители
традиционно да отбягват родителските срещи, след напредъка на техните деца започнаха да присъстват
редовно на тях. Те споделиха, че децата им са започнали да се държат като
възрастни, научили са се как да говорят „като възрастни”, спечелили са
уважението на техните връстници и
са говорили за нови достижения. Това
насърчи други родители да запишат
децата си в подобни групи за личностно развитие. Тези първи участници
отложиха времето за сключване на
брак, голям брой от тях завършиха
средно образование и сега работят
като помощник-социални работници,
помощник-учители, в хранителната
промишленост, както и в други производствени сфери. Макар и да не са
многобройни, тези млади хора станаха положителни ролеви модели в общността.

Началото бе през 2000 г., когато група момчета и момичета на възраст 12-14 години завършиха успешно
обучение по здравно и полово образование. По време на предварителните
разговори участниците споделиха
техните скромни планове за бъдещето – да завършат основно образование (7-и или 8-и клас) и да се оженят.
Те постепенно промениха личните си
перспективи и идеи за собственото си
развитие. Всички те изразиха желание
да подобрят успеха си в училище и да се
запишат в професионални средни училища. На този етап стана явен огромният дефицит в техните познания
по българска граматика и лексика, математика и други основни предмети.

Опитът с тази, а и с много други групи за развиване на социални умения потвърди, че тази интервенция е
особено ефективна за ограничаване на
ранната бременност, за подобряване
на семейното планиране, за отговорно
родителство и по-добри възможности
за интеграция на пазара на труда. Макар и интервенцията да е в състояние
да намали случите на преждевременно
отпадане от образователната сис-

Положението бе особено тревожно за младежите, тъй като те
виждаха нови възможности за себе си,
но им липсваха необходимите знания,
за да ги реализират. От своя страна
екипът от специалисти съзнаваше, че
развитието и подобрените възможности на младите хора за намиране
на работа може рязко да прекъсне на
този етап. В течение на една година
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тема, проблемът с незадоволителната училищна подготовка остава.

тите от изследването, проведено
една година след интервенцията. Те
показват ръст в положителната промяна при младите ромски мъже и спад
при другите целеви групи.

Британско медицинско списание публикува изводи от работата с ромски младежи във „Факултета” (Кели: 2006)

Това изследване е доказателство за стабилната промяна в социалните норми на младите роми, която
може да настъпи след обучение в социални умения, предоставено от специалисти. Положителната промяна при
тези, които се придържат към новата
социална норма, може да бъде тълкувана като резултат от решаващата
роля, която социалните норми играят
в поведението на ромската общност.

В сътрудничество с изследователски екипи от САЩ, Русия и Унгария
бе приложена методика за положителна промяна в нагласите и поведението
за превенция на СПИН и други предавани по полов път инфекциозни заболявания в уязвимите общности. Методиката бе специално пригодена за
целта от ръководителя на проекта
проф. Джефри Кели от Медицинския колеж в Уисконсин. Основана е върху идентифицирането на групи от приятели
(социални мрежи) и техните „лидери”.
Последните участват в обученията
за изграждане на знания, нагласи и социални умения, свързани с повишаване
на информираността за съществуващия риск и промени в поведението.
След това лидерите биват насърчени
да обсъждат тези въпроси с членове
на техните приятелски групи. Промяната в поведението на социалните
мрежи при тази интервенция се сравнява с промяната в поведението на
контролни групи за същия период. Методологията е прилагана в Санкт Петербург, Будапеща и София при мъже,
имащи сексуални връзки с мъже, млади
ромски мъже и хетеросексуални младежи. След интервенцията е установена
значителна положителна промяна в
поведението на всички целеви групи.

По-нататъшни изследвания в
тази посока установяват кои интервенции могат да доведат до устойчиви социални промени при младите
роми.

І.4.3.5. Фактори и предизвикателства за постигането на положителен резултат
Ангажиране и овластяване на
местните общности чрез:

Най-изненадващи са резулта65

•

анализ на местната ситуация и
проучване на ресурсите;

•

участие на представители от
ромската общност във всички
етапи на планиране, изпълнение
и оценка, както и на различни
нива на управление в зависимост от техния капацитет;

•

изграждане на подходяща инфраструктура в ромския квар-
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власти. Положителна промяна в поведението на респондентите на услугата
може да бъде гарантирана само с високо качество на услугите, което се постига чрез текущо обучение и надзор
върху екипа от професионалисти и
здравни и социални асистенти в общността.

тал – Общностен здравен и социален център със съответното
оборудване, който да бъде поддържан от местна НПО;

•

инфраструктурата трябва да
послужи като основа за съпътстващи програми, насочени към
развитие на общността: здраве, подкрепа на семейството за
по-добро образование, ранно
детско развитие, личностно развитие за младежите, професионална ориентация и квалификация и други;

•

изграждане на екип от здравни и
социални работници за работа в
общността, набрани от местната
ромска общност;

•

създаване и поддържане на професионални връзки с компетентните институции, доставчици на
услуги и местни власти.

Условия, правещи възможно
възпроизвеждането и развитието
на добрата практика
Практиката е рентабилна и
лесна за възпроизвеждане. Решаващо
условие за нейното възпроизвеждане
е наличието на конкретна стратегия за
разпространяването й, съобразена с
приоритетите на държавата/общината/общността. Стратегията трябва да
бъде разработена от квалифициран
и опитен екип. Този процес бе изпълнен от екипа на Фондация „Здраве и
социално развитие” в периода, когато бе проектирана и създадена стратегията на Националната програма
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”
и на „Програмата за подобряване на
контрола на туберкулозата в България”, изпълнени от Министерството на
здравеопазването и финансирани от
Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария. Периодът за
разпространяване на практиката е относително кратък: в рамките на шест
месеца е възможно моделът за услуги,
базирани в общността, да бъде разпространен и доразвит в най-големите
ромски центрове в страната.

Условия, правещи възможна
устойчивостта
Устойчивостта на този подход
зависи от фокусирането на стратегическите приоритети за приобщаване на
ромите върху дългосрочни рентабилни решения, изискващи инвестиции в
развитие на инфраструктурата и човешките ресурси в ромската общност.
Изпълнението на тези приоритети ще
бъде възможно чрез разпределяне на
средства от ОПРЧР и ОПРР. Използването на общински имот за осигуряване
на помещения за центъра ще допринесе за по-голямата устойчивост на
дейностите и за поемане на дългосрочен ангажимент от страна на местните

Какви са предизвикателствата и липсите в проектирането,
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изпълнението, финансирането и
институционалното устройство на
добрата практика и как могат да бъдат решени

симост от изискванията на донорите.
Съществуват и различни механизми за вътрешен мониторинг и периодична оценка на ефективността. За
тези дейности има налична документация.

Липсва подкрепяна от държавата система за алтернативни услуги,
базирани в общността.

•

•

•

Научени уроци

Финансирането е възможно
само в краткосрочен план и се
налага интегрираният подход
да бъде фрагментиран, тъй като
различните програми за финансиране имат различни приоритети.

Ефективните интервенции в
ромската общност трябва да включват
всеки един от следните компоненти:

Силно ограничено е финансирането на научноизследователска
работа върху нови методологии
за конкретните услуги.
Целевата общност се разочарова лесно, когато услугите бъдат
прекъснати или ако са с ниско
качество и ефективност. За да
бъде преодоляно това, набирането на средства за непрекъснатото доставяне на услугата трябва да бъде приоритет, а също и
поддържането на услугата на
най-високо
професионално
ниво.

•

участие на представители от
ромската общност в ролята на
здравни и социални асистенти и
доставчици на услуги;

•

участие на професионалисти;

•

професионален мониторинг и
оценка;

•

интервенции от по-голям мащаб,
насочени едновременно към
здравни, социални и образователни проблеми;

•

инвестиции в ранното детско
развитие за успешна здравна,
образователна и социална интеграция.
Заключения и препоръки

Центърът за здраве и социални
услуги е обещаващ и доказан модел за
развитие на ромската общност. Както
е видно от графиката за образователните постижения на 5-годишните ромски деца, образователното въздействие от прилагането на този метод се е
увеличило неколкократно. За да бъде
постигнато реално въздействие върху
цялата общност, а не само върху от-

Какви механизми за мониторинг и оценка са въведени, какви
документи са създадени в резултат от дейностите за мониторинг и
оценка?
Дейностите в Центъра за здраве и социални услуги са основани върху проект, поради което системите за
мониторинг и оценка варират в зави67
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I.4.4.1. Планиране на местния
образователен модел

делни нейни членове, е необходимо да
бъде въведена национална политика,
обхващаща цялата ромска общност.

За да бъде в състояние да лидира бъдещите процеси по осигуряване на достъп до качествено образование за ромските деца, местната
НПО трябва да отговаря на няколко
условия: да бъде общностно базирана,
да осигурява необходимата прозрачност на действията си, да се ползва с
необходимия авторитет сред ромската
общност и да притежава необходимия
капацитет.

І.4.4. Типични характеристики на
успешния модел за образователна интеграция
В този раздел правим опит за
представяне на основните характеристики на успешния модел за образователна интеграция на ромите. Това не
е отделно описание на всеки действителен случай, но тъй като всеки модел
с възможности за емпирична идентификация носи своите ограничения
и разглежда само някои аспекти на
многостранния проблем, ние решихме
да обединим силните страни на различните емпирични случаи в един общ
модел.

Важен фактор за гарантиране
на добри резултати е създаването на
местни партньорства чрез въвличането на местните публични институции във всички етапи на планиране,
практическо приложение и мониторинг на процеса. Включването на специалисти от местните университети
в цялостния процес ще подпомогне
фокусирането върху дългосрочни и
достатъчно евтини решения по отношение на методи, подходи и стратегии
за реализация, мониторинг и оценка
на местния модел и отделните му съставни образователни практики, както
и провеждането на всички видове обучения на необходимото професионално ниво.

За да опишем и оценим факторите, които са доказали, че допринасят
за постигането на положителни резултати в сферата на образователната интеграция, както и общите предизвикателства и начините за преодоляването
им, нека да илюстрираме основните
етапи на разработване и практическо
прилагане на местен образователен
модел в град Х., където имаме налице
голямо сегрегирано училище в ромската махала и съответно достатъчно
на брой градски смесени училища. В
хода на илюстрирането на отделните
етапи ще оценяваме факторите и предизвикателствата в смесен порядък.

Планирането като процес се
предхожда от много внимателен Анализ на заинтересованите страни, който
освен нагласите на местната общност
ще даде представа на планиращия
екип и за очакваното поведение на основните „местни актьори” и необходимия тип работа, за да преминат от със68
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тояние на противници или неутрални
в състояние на поддръжници на процеса:

•

Местната ромска общност – въвличането и активното участие на
местната ромска общност в процеса по принцип е въпрос, свързан с нейното овластяване; това
е начин общността да изгради
чувство на собственост върху
възможността сама да взема решения, касаещи нейното бъдеще.  

•

Сегрегираното училище – необходима е целенасочена работа
за намаляване на съпротивата
на училищните власти, които се
страхуват, че ще останат без необходимия брой ученици и ще
изгубят работните си места.

•

Приемните училища – необходима е целенасочена работа
за „подготовката на почвата” в
приемните училища за прием на
ромски деца.

•

Местните публични образователни институции и власти – за
оказване на необходимата подкрепа и поемането на цялата
политическа, финансова и управленска отговорност за процеса.

•

рактеристика напоследък – социалния статус на ромското семейство.
През последните години започнаха
видими процеси на разслоение в българското общество. Появиха се големи пропасти и социални неравенства
даже в самите ромски общности.
Както във всеки голям град,
така и в град Х., Анализът на заинтересованите страни най-вероятно ще
регистрира наличието на четири различни групи родители:

•

Първият тип родители са тези,
които са с по-големи финансови
възможности, обикновено пътуват и работят в чужбина. Сблъсквайки се със западния начин на
живот, бързо осъзнават нуждата
от добро образование и започват целенасочено да инвестират
средства и усилия децата им да
го получат. Обикновено тези родители избират добри „смесени”
училища за своите деца и не се
нуждаят от допълнителната подкрепа, която една местна НПО би
им предоставила чрез участие в
проект за десегрегация.

•

Вторият тип родители са тези,
които имат желание, но нямат
необходимите възможности да
пращат сами децата си в смесените училища. Това обикновено
е контингентът деца, с които се
работи по десегрегационна програма.

•

Третият тип родители са родителите, които се противопоставят
на възможността децата им да

Местните медии – за осигуряване на медийна подкрепа на процеса.

Анализът на заинтересованите
страни ни дава и други две необходими важни характеристики, свързани
със спецификите на местната ромска общност и особено актуална ха69
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•

получат образование в смесени училища поради страха от
дискриминация и малтретиране
в новата среда и ниския социален статус на семейството. В
този случай местното училище
е единствената възможност за
получаване на „каквото и да е
образование”.

1. Практика на ранно детско
развитие

Четвъртият тип родители са родителите на социално занемарени деца, деца, които не са обхванати в училище (деца на улицата)
– деца, които никога не са били
в училище или са отпаднали от
училище в малките класове, при
тях участието в десегрегационен
проект е немислимо и местното
училище е единствената им възможност. В такива семейства се
наблюдава ежедневна борба за
физическо оцеляване.

Тази практика е от особено значение за кварталите, където няма детски градини. Там, където има детски
градини, този тип работа може да се
организира с въвеждането на помощник-възпитатели от ромски произход
и различни специалисти по ранно детско развитие. Постигането на училищна готовност и доброто владеене на
български език, осигуряват до голяма
степен т. нар. „равен старт” за ромските деца на входа на училището.

При всички случаи един успешен местен образователен модел при
деца, които имат проблеми с първоначалната липса на социални умения и
компетенции, е желателно да съдържа
практика за ранно детско развитие, за
постигане на училищна готовност.

2. Десегрегационна практика

Спецификата на местната ромска общност се взема предвид, когато
трябва да се оцени отношението на
общността към образованието, наличието на ранни бракове и степента на
владеенето на официалния български
език, за да може местният образователен модел по подходящ начин да адресира и тези проблеми.

След като анализът ни е дал
представа за отношението на родителите към десегрегацията и евентуалните им възможности за участие в този
процес, планираме следните съставни
практики:

•

I.4.4.2. Структура на местния
образователен модел
Тези детайлни характеристики ни дават ориентири какви основни
образователни практики трябва да
включва нашият местен образователен модел:
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Подготовка на приемните училища – обучение на педагогическия персонал и училищното настоятелство за правната страна
на проблема със сегрегацията,
обучение на учителите за работа
в мултикултурна среда, обучение на членовете на училищните настоятелства и училищните
власти в преодоляване на конфликти на етническа основа, не-

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

формални срещи и разговори с
родителите на българските деца
в класовете, където се очаква
да се запишат ромски деца, за
намаляване на съпротивите и
дискриминационните нагласи,
подготовка на родителите на
ромските деца за намаляване на
страховете, че децата им ще бъдат малтретирани и обиждани,
подходящи форми на контакти на децата от двата етноса за
сближаване и взаимно опознаване.

•

•

ните компоненти важна роля е
отредена и на учители, психолози, педагогически съветници и
обучени помощници на учителя
от ромски произход. В началото
тяхното присъствие и функция,
която наред с другото включваше и общуване с родителите,
създаде известни противоречия.
Имаше твърдения, че помощниците на учителя пречат на работата в класната стая и забавят
напредъка на останалите деца.
Но наличният опит сочи, че присъствието на помощника на учителя в клас не ощетява не-ромските деца и може да бъде дори
полезно, особено ако неговата
задача е да помага и на българските деца, които изостават с усвояването на учебния материал.

Въвеждането на образование в
мултикултурна среда в приемните училища. Това може да бъде
изпълнено чрез използване на
съществуващите образователни пакети, създадени в хода на
предишни пилотни програми,
или чрез опит да бъде създадена
съвсем нова практика на образование в мултикултурна среда вътре в приемните училища. Това
включва организация на извънкласни занимания в подкрепа на
интеграцията и други дейности,
които отговарят на нуждите и
желанията на децата.

3. Целенасочена работа за
повишаване на качеството на образование в съществуващото училище
При третия и четвъртия тип родители и деца местният образователен
модел трябва да включва преди всичко работа за повишаване на качеството на образование в съществуващото
училище, като този подход би могъл да
включва допълнителна квалификация
на учителите, интерактивни методи
на преподаване, извънкласни занимания с децата, засилване на връзката
„семейство – училище” чрез въвеждане на помощници на учителя в клас и
всички останали практики, доказали
своята ефективност.

Предоставяне на различни допълнителни услуги в класната
стая или в училището. Това изисква широко прилагане на индивидуален подход и достъп до
специалист, който да работи с
децата със специални образователни нужди и с децата, изоставащи с учебния материал.
Допълнително към горепосоче71
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Практиката в България показва, че НПО обикновено започват
десегрегационните си програми с
първокласници и второкласници от
сегрегираното училище, които са показали по-добри резултати в първи
клас. При третокласниците и четвъртокласниците от сегрегираното училище положението е по-сложно, защото
вече се появяват значителни пропуски
в знанията им и преместването на тези
деца в смесено училище без допълнителна подготовка ще се отрази пагубно на тях; само след няколко месеца
те или ще отпаднат, или ще се върнат в
сегрегираното училище.

ниманията трябва да протичат извън
сегрегираното училище.

I.4.4.3. Практическо приложение
на местния образователен модел
На този етап е важно вече да
имаме ясно разпределени задачи и
ангажименти между отделните заинтересовани страни, като няколко неща са
от особена важност:

•

Ролята на НПО в процеса е предимно да инициира, да експериментира, да създава модели,
да създава партньорства, да
критикува, да отстоява мнения
и права, да изисква, да търси отговорност, да лидира процеса,
но да работи за трансферирането на цялостния процес
към официалните институции, защото ТЕ са отговорни за
осигуряването на равен достъп
до качествено образование за
всички деца без значение на техния етнос, социално или физическо състояние.

•

Местната НПО трябва да се откаже окончателно от несвойствени за нея задачи като
извозване на ученици, закупуване на автобуси, техническа поддръжка, заплати на шофьори и т.
н. Тази функция трябва да бъде
прехвърлена на местната власт.

•

Ролята и мястото на НПО е вътре
в общността, тя е ценна с това,
че се явява изразител на интересите на местната общност

4. Постоянно действаща компенсаторна програма за ромските
ученици
Горният факт обуславя нуждата от организирането на постоянно
действаща компенсаторна образователна програма за ромските ученици,
които участват или ще участват в десегрегационната програма, но не са
основният контингент деца (най-вече
за второкласници и третокласници)
и които са застрашени от бързо отпадане от смесеното училище. Тази
програма има за цел да ликвидира в
кратки срокове пропуските в знанията
на децата от сегрегираното училище
до изискванията в смесеното училище и ако все пак децата отпаднат, да
работи с тях за връщането им обратно
при постоянната специализирана подкрепа на училищни психолози. За тази
цел трябва да се наемат специалисти
и учители от други смесени училища,
които да работят с ромските деца, а за72
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и основните задачи, които НПО
би могла да поеме в процеса, е
да работи с местната общност
за подкрепа на процеса, да поддържа мотивацията и да работи
ежедневно с родителите.

•

Не бива да се забравя, че автобусът не е само за ромските
деца, той трябва да се разглежда като нормален училищен автобус, който превозва до училище всички деца независимо от
етноса.

•

Ако се наложи да се организира
подкрепяща социална програма за ромските деца, посещаващи смесено училище, е
добре в нея да имат възможност
да участват и българските деца,
за да не се създава усещането за
привилегированост на ромските деца. Освен това тя трябва да
бъде много добре премерена и
да не създава у родителите зависимост и увереност, че „другите”
трябва да се грижат за техните
деца, да не ги освобождава от
ежедневните им родителски отговорности.

•

деца да учат заедно с ромските
деца;
– работата с родителите на ромските деца – от една страна, да
се успокоят, че децата им няма
да бъдат малтретирани, и от
друга, да разберат, че всичко
това се прави за бъдещето на
техните деца. Местната НПО
категорично трябва да работи срещу мисленето на част
от родителите, че пращайки
децата си на училище, правят
услуга на организацията, за да
се пресекат в зародиш бъдещи
условия за претенции от всякакъв характер;
– преодоляването на съпротивата на сегрегираното училище
също е много важно предизвикателство, за което трябва да
се работи системно. Учителите обикновено се страхуват
от работата с “трудни” деца
от етническите малцинства, особено когато нямат
предишен опит от работа
в мултикултурна среда и с
деца с нисък социален произход. В такива случаи е
много важно да се постави
акцент върху справянето
по професионален начин
със страховете на тези учители, като се влияние системно върху техните нагласи и подобряване на техния
капацитет чрез обучение,
супервизия и професионален обмен.

Най-важните предизвикателства
на етап „практическо приложение на модела” са:
– осигуряването на достатъчно
и устойчиво финансиране от
местната власт за целия процес независимо от външни донори;
– преодоляване съпротивата на
българските родители техните
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Много е важно създаденото
общо партньорство между местната
НПО, местната ромска общност, публичните образователни институции
и местната власт да излъчват общи
послания в публичното пространство,
които да промотират местния модел
като продукт на общите усилия за
решаване на проблема с достъпа на
ромските деца до качествено образование, а не като самостоятелна идея
само и единствено на НПО. Това ще
даде необходимата тежест и легитимност на всички бъдещи трудни решения, касаещи практическото приложение на модела и в крайна сметка
успеха на общите действия като цяло.

независими експерти и специалисти
от университетите, а не организации,
които са в конфликт на интереси с организацията, която оценяват, защото
успехът на един образователен модел
зависи от успеваемостта на децата
в новата среда, която е конкретна и
може да се измери. Една оценка винаги
е по-добре да показва както положителните, така и отрицателните страни
на дадена практика. Така следващите,
които ще приложат практиката на своя
територия, няма да повтарят грешките
на тези преди тях.

І.5. ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
През 2008 г. под ръководството на омбудсмана на Република България бяха подготвени Наръчник за
добро управление на местно ниво
и Методика за оценка на доброто
управление в общините по проект
№К08-12-1-C/09.07.08 „Прилагане на
принципите на доброто управление
в местната власт”, съфинансиран от
Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Наръчникът и методиката съдържат принципи и индикатори на доброто управление, които са
използвани при оценката на добрите
практики, описани в настоящата глава:

I.4.4.4. Наблюдение и оценка
Практиката досега показва, че
наблюдението на процеса обикновено
се прави от страна на местното партньорство, в лицето на НПО, представителите на местната ромска общност и
публичните институции и при възникване на проблеми те се дискутират и се
вземат съответните решения за промяна на подход или стратегия.
Напоследък е особено актуален т. нар. метод на „общностен мониторинг”, който представлява допитване до общността преди и след
съответните интервенции, за да се
регистрира промяната в оценката на
общността за услугата, която получава.

За целите на изследването бяха
избрани населени места, които отговарят на следните критерии:
Големина на града и брой на
ромското население

При всички случаи, когато се
прави оценка на даден модел или добра практика, трябва да се ангажират

•
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голям град (над 300 000 души) с
районно деление и голям ром-
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жавните институции и възприемането
им от ромите предимно като репресивен апарат. На ромските лидери и
граждански активисти се гледа като на
посредници между ромската общност
и външните фактори. В преобладаващите случаи те посредничат на държавата и донорите при работата им с
ромите. Като основен проблем се очертава липсата на легитимни представители или говорители на ромите пред
институциите – проблем, който държавните чиновници често формулират
като липса на „ромски партньор”. Опитите за изкуствено създаване на ромски партньори на държавата чрез назначаване на кметски пълномощници
в ромските квартали или овластяване
на отделни НПО невинаги даваха очакваните позитивни резултати. Затова бе
нужно да се проследи дали съществуват модели на местно ниво, които биха
могли да се мултиплицират.

ски квартал – Пловдив

•

средноголям град със значително ромско население – Шумен

•

малък град със значително ромско население – Пещера, Каварна, Нови пазар

•

село, където ромите са мнозинство от населението – с. Каспичан

Наличие на развити НПО или
ромско участие в местната власт

•

град със силни НПО структури –
Пловдив, Нови пазар

•

град с осезаемо присъствие на
роми в местната власт – Каварна,
Пещера, Шумен

•

село с кмет от ромски произход
– Каспичан

За изготвянето на настоящата
глава бяха проведени срещи и интервюта с кмет на община, кмет на район,
кмет на село, общински съветници,
експерти в общинските администрации, представители на ромски организации и представител на неправителствена организация, работеща по
въпросите на местното самоуправление.

В процеса на изследването се
очертаха два модела на интервенции:
централизиран и децентрализиран.
Първият е най-добре представен в Каварна, елементи от него се наблюдават
и в Нови пазар и Пловдив. Децентрализираният модел е най-добре представен в Пещера и е в начален стадий на
изграждане в Шумен.

Описание на добра практика

Характеристики на централизирания модел (функциониращ
най-добре в Каварна)

Всепризнат факт е, че ромите
не са изобщо или не са достатъчно добре представени в различните нива на
държавно управление в България, т.е.
те не участват активно в процеса на
вземане на решения. Това донякъде
обяснява липсата на доверие в дър-

•
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Наличие на политическа воля от
страна на кмета на населеното
място за решаване на конкретни
проблеми
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– принцип на отзивчивост на
местната власт към очакванията на гражданите

•

управление – изграждане на
цялостната инфраструктура на
ромския квартал в Каварна, осигуряване на автобус, извозващ
учениците от квартала до всички училища в града, саниране и
ремонт на детската градина и началното училище в квартала

Създаване на административно
звено по малцинствените въпроси в общинската администрация
(Каварна, Пловдив)
– принцип на човешките права,
културното разнообразие и
социалното единство

•

– принцип на ефикасност и
ефективност
Характеристики на децентрализирания модел (функциониращ най-добре в Пещера)

Осигуряване на средства от общинския бюджет и външно финансиране за решаване на конкретни проблеми

•

– принцип на стабилно финансово управление
– принцип на ефикасност и
ефективност

•

– принцип на представителност
и участие на гражданите в
управлението

Наличие на лица от ромски
произход, които изпълняват
управленски/координиращи/
технически функции – кмет в
Каспичан, началник на сектор
в Каварна, началник на отдел в
Пловдив, служители в община
Нови пазар

•

– принцип на отзивчивостта на
местната власт към очакванията на гражданите

Изградено доверие между ромската общност и ромите в администрацията – кметът на Каспичан е в края на втория си мандат,
началникът на сектор в Каварна
е „ромски кмет” от 2001 г.

•

Участие на роми, притежаващи нужната компетентност и
качества, в местните избори и
успешно участие в работата на
общинския съвет
– принцип на участието на гражданите в управлението

– принцип на откритост и прозрачност

•

Регистрация на кварталния съвет съгласно наредба за кварталните съвети, приета от съответната община
– принцип на върховенството на
закона

– принцип на компетентност и
капацитет

•

Функциониране на квартален
съвет в ромския квартал, създаден по инициатива на населението

•

Реални резултати от доброто
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остава фактор за въздействие върху
политиката на централната и местната
власт, но има нужда от по-голяма независимост и прозрачност в неговата
работа.

рането на модела – споразумение с бъдещия кмет в Пещера,
създаване на Дирекция „Социални дейности и етнически и демографски въпроси”, в която са
назначени общо 6 души, от които
4-ма от ромски произход, сред
тях 2-ма здравни медиатори по
един за двата ромски квартала,
привличане на средства по оперативните програми в общината

Анализ на общите предизвикателства и положителни начини за
тяхното преодоляване
Без целенасочена държавна
политика няма как да бъдат постигнати устойчивост и мултиплициране
на добрите практики, но тази държавна политика трябва да се изразява в
създаване на законови условия и възможности за хората на местно ниво
да развиват местен модел за решаване на проблемите си, съобразен с
конкретните местни специфики.

– принцип на устойчивост и дългосрочна ориентация
– принцип на стабилно финансово управление
Анализ на факторите, допринасящи за добри резултати
Ключов фактор е мотивацията
за ромско участие. Там, където ромите не участват в обществено-политическия живот на съответните населени
места, не можем да говорим за успешни практики на добро управление
спрямо ромската общност.

Реализирането на централизирания модел на добри практики страда от един основен недостатък: зависи от личността на кмета/съответния
администратор – налице е субективен
фактор, неустойчив във времето. В
този смисъл устойчивост и развитие
може да се очаква в по-голяма степен
при децентрализирания модел на добри практики, който е свързан с мобилизацията и овластяването на самата
ромска общност. Разбира се, това зависи от капацитета на местната общност,
който е различен в различни населени
места. За разгръщането на този капацитет е нужно създаване на предпоставки от правен и финансов характер.

Разбира се, успехът на практиките зависи от редица местни фактори
– наличието на относителна етническа
търпимост, инвестициите в икономиката на местно ниво, които създават
заетост, образователното равнище,
културният живот в населеното място допринасят за добрите резултати.
Държавната политика може да бъде
положителен фактор, ако насърчава
гражданското участие в процеса на
вземане на решения на местно ниво
и чрез целево финансиране от републиканския бюджет и европейските
фондове. Неправителственият сектор

Предпоставки за развитие на
добрите практики са законодателната реформа в местното самоуправление с цел постигане на реална
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децентрализация, реформирането на
бюджетната (финансовата) политика на
правителството и общините и поемането на отговорност от ромската общност за решаване на проблемите й.

на клиентелизъм и зависимост. Постепенно ромите в махалите започват да
осъзнават, че никой отвън няма да им
помогне и че тяхната собствена инициативност е от огромно значение.

Пречките и предизвикателствата, с които интервюираните найчесто се сблъскват при реализирането
на добри практики, могат условно да
се разделят на две групи: външни за
ромската общност и вътрешни за ромската общност.

Вътрешни пречки са трудното
постигане на мобилизация сред населението на ромските квартали, трудното изграждане на доверие в местни
лидери, липсата на координация и обмяна на опит между ромите в различните населени места, ниското самочувствие на ромите, липсата на вяра в
собствените сили и възможности.

Като основна външна пречка
обикновено се посочва липсата на
политическа воля от страна на хората, заемащи властови позиции. Тъй
като по правило тези хора са от етническото мнозинство, се смята, че те
имат дискриминационни нагласи по
отношение на ромите. Мнозинството
от кметовете и общинските съветници
например не смятат за приоритет проблемите на ромските квартали в съответните градове и поради това общинските съвети трудно заделят средства
от общинските бюджети за подобряване на инфраструктурата в тези квартали. Кандидатстването с проекти по
оперативните програми от страна на
общините не променя нищо предвид
ниската приоритетност на проблемите
на махалите, населени с роми.

Ромите са имали традиции в
самоуправлението, именно успешната вътрешна самоорганизация е била
фактор за оцеляването на ромите толкова векове в Европа, но тези традиции са били разрушени под влияние
на макрообществото. Парадоксалното
в случая е, че днес ромите отново се
нуждаят от тези загубени умения, за да
се справят със собствените си проблеми.
Предизвикателство общо и за
ромската общност, и за българското
мнозинство е допускането на представители от самата общност с необходимата експертиза и капацитет до
властови и финансов ресурс, което ще
позволи прилагане на един от основополагащите принципи на доброто
управление – участие на гражданите в
процеса на вземане на решения.

Свързана с дискриминационните нагласи е и практиката на купуване на гласове по време на избори в редица ромски квартали. Тази практика
води до отчуждаване между ромското
малцинство и мнозинството и взаимно недоверие, тя създава отношения
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II. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

членове на адвентната църква (т. нар.
„съботяни”) протестантска деноминация, представител на която е и Фондация АДРА. Споделените ценности и общата идентичност определят високи
нива на социален капитал в тази общност, което до голяма степен гарантира постигането на добри резултати и
устойчивост на програмата.

Освен описаните в този доклад
практики съществуват десетки примери за равностойни проекти и програми, които справедливо биха заели
своето място в графата „добри практики”. Нашата основна цел е не толкова
да определим най-добрите от тях, а да
посочим, че такива практики съществуват и в тях може и трябва да се инвестира и занапред.

Част от успеха на проекта е в
резултат на общностния натиск за спазване на правилата – редовно плащане
на разходите и опазване на сградния
фонд, а нарушителите са принудени да
напуснат обитаваното жилище. Фондация АДРА прилага и сходен модел,
както при оземляването – съчетание
на социални цели и пазарни правила, въпреки смекчения им вариант,
тъй като сумите, които се събират от
бенефициентите за наем и текуща поддръжка на сградите, така и не достигат
и фондацията продължава да дотира
поддържането на сградите по подобие
на политиката на общинските власти в
развитите държави по отношение на
управлението на социални жилища.

ІІ.1. Жилищни условия
Социалните жилища в България са вероятно публичната услуга,
при която е налице най-голямо разминаване между търсене и предлагане. Това превръща подбора на
бенефициенти в ключов фактор, но
позволява във фокуса на програмата
да бъдат поставени тези бенефициенти, които увеличават до максимум шансовете за нейния успех. Построяването на жилища за ромски семейства в
кв. „Изток” в Кюстендил, изпълнено от
фондация АДРА, е един от няколкото
примера на устойчива нова програма
за социални жилища в най-новата българска история. Подобно на програма
„Земята – източник на доходи” тук отново потенциални бенефициенти не са
най-уязвимите и нуждаещи се членове
на общността, а избрани от местен съвет лица, които умеят „да спазват правилата”.

Тук е важно да отбележим втория съществен фактор, който по наше
мнение ще играе все по-голяма роля в
бъдеще при прилагането на интервенции от подобен характер в различни
общности, в това число и ромската –
доверието в общността или нивото
на социалния капитал. Това е фактор,
който се определя от вътрешногруповите връзки и отношения, базирани
на сходна идентичност, обичаи, вярвания, ценности, нагласи, убеждения и
възприети норми.

Преобладаваща част от ромското население в квартал „Изток” са
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ІІ.2. Заетост и самонаемане

Подобни пилотни инициативи
са прилагани и на други места в Европа, разликата е в това, че Фондация
АДРА е осъзнала неизменната нужда
от съпътстваща социална работа
в такива случаи и успява да я организира ефективно чрез доброволци от
общността.

В областта на създаването на
доходи представената в този доклад
практика е програмата за оземляване
на малоимотни и безимотни роми на
Фондация “Земята – източник на доходи”. И тук, както и при разработването
на местните образователни модели, е
необходим много добър предварителен анализ на условията и нагласите
на местната ромска общност за участие в подобен род интервенции. Нещо
повече, опитът на специалистите от
фондацията показва, че решението за
това кой може да участва в програмата
и кой не трябва да се вземе, след като
„човек поживее определено време в
махалата”, за да разбере от първа ръка
вътрешните фактори в общността,
нагласите, мнението и евентуалното влияние на местните лидери, да се
увери, че потенциалните участници
притежават предприемачески дух и
са достатъчно надежден партньор по
програмата. Трябва да се намерят онези хора, които имат желание, но нямат
възможност да си закупят земя, това е
онази прослойка в общността, която
не е фокусирана върху ежедневното
си „оцеляване”, а има сили и потенциал за развитие. Този опит идва да
покаже, че селекцията на бенефициентите на програмата е ключов фактор за
постигане на добри резултати и в бъдеще.

Случайно или не в Перущица,
където се прилага практиката за оземляване на малоимотни и безимотни
ромски семейства, местната общност
също принадлежи към протестантска
деноминация. Очевидно е, че възпитанието в общохристиянски ценности играе значителна роля в промяната на общностните ценности и
нагласи и гарантира успех на практики, основани на споделени отговорности и общностен просперитет.
Третият решаващ фактор за успеха на инициативата са ефективните
партньорства, които АДРА и местната
общност успяха да създадат в хода на
инициативата. Община Кюстендил се
включва в предоставянето на терен за
строителството на сградите, а община Виена участва със средства. И тук,
както и при оземляването, се включва изискването за собствен принос,
но този път не като средства, а като
доброволен труд в построяването на
жилищата. Това изискване е свързано
с необходимостта от изграждането на
собственическо чувство у бенефициентите, което неминуемо има отношение към стопанисването и опазването
на сградния фонд.

Друг основен фактор, който
заслужава да се има предвид, е неправителствената организация и капацитетът, който задължително тя трябва
да притежава. В примера са налице
80

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

висококвалифицирани специалисти
– агрономи и финансисти, които имат
търпението и желанието да работят
с ромската общност и вярват, че ромите могат да бъдат успешни предприемачи.

клиенти, обикновено те нямат какво
да заложат като ипотека срещу заем, а
това, което имат, е без стойност за банката.
Моделът „Земята – източник
на доходи” елиминира всички тези
пречки, тъй като съчетава социални
цели и пазарни правила. Екипът на
организацията чрез своята политика
на партньорство прави така, че „изважда” от несигурното първоначално
състояние фермерите – потенциални
собственици на земя, чрез социални
мерки и развива всеки собственик на
земя до състояние, в което той сам да
може да продължи и да може да ползва
банкови кредити при необходимост.

В описанието на практиката са
регистрирани всички детайли, които
имат отношение към постигането на
добри резултати и които са свързани
с устойчивостта и възможността конкретната практика да се мултиплицира.
Това, което е по-важно според
нас обаче, е да се разбере уникалността на подхода, който до голяма
степен гарантира постигането на добри резултати. Подходът, приложен в
тази практика, е класически пример
за интегриран подход, който е в основата на устойчивостта на програмата и който включва финансиране,
обучение и консултиране на място
няколко години поред. Изискването за
собствено участие в първоначалното финансиране на покупката на земя
внася допълнителна доза сериозност
и отговорност във взаимните отношения. Този подход изгражда увереност
и доверие в общността, тъй като хората виждат, че не се работи на парче, а
се инвестира в дългосрочното им развитие.

Моделът е изпробван и работи успешно не само в условията на агробизнес, но и в условията на бизнес,
свързан с предоставянето на услуги
в общността. Екипът на фондацията е
подпомогнал стартиращ малък бизнес
в ромската махала на Перущица, където работилницата за смяна на автомобилни гуми и поправка на автомобили,
както и местният фризьорски салон
работят успешно и до този момент.

ІІ.3. Здравеопазване
Описаната в този доклад добра практика в областта на достъпа до
здравеопазване е практиката „здравен
медиатор”. Това е една доказано ефективна медиативна практика, която е
разпознаваема сред ромската общност и която се ползва с все по-голяма
популярност сред местните институ-

Една от най-големите пречки
пред развитието на предприемачеството сред ромската общност е липсата на първоначален и оборотен
капитал. Това е така, защото банките
не разпознават ромите като надеждни
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ции. Можем уверено да кажем, че благодарение на усилията и постоянната
работа на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”, която въвежда
за първи път в системата на здравеопазването длъжността „здравен медиатор” и продължава да работи за
институционализирането и популяризирането на тази професия, пътят пред
мултиплицирането на тази практика е
разчистен.

циализираните местни и национални
медии.

ІІ.4. Образование
Съществуващите практики и
модели в образованието са насочени
към един много актуален в момента
проблем – сегрегацията на ромските
ученици. Правени са различни опити
за десегрегация на ромските училища и за подпомагане на интеграцията
на ромските деца в масовите училища, където има голямо присъствие на
ученици от българското мнозинство.
Резултатите са смесени и отразяват
както ползите от обучението в мултиетническа и мултикултурна среда,
така и опасностите от преместването
на учениците в училища, които не са
подготвени да осигурят добра и гостоприемна среда. Масовото затваряне
на училища от страна на държавата,
извършено не като част от план за десегрегация, а в резултат на рационализиране на училищната мрежа, предостави на някои ученици възможността
да посещават по-добри училища, но и
увеличи дела на преждевременно отпадналите от образователната система.

Устойчивостта на практиката е
свързана най-вече с нуждата от гарантиране на дългосрочни ангажименти
на институциите спрямо здравните
медиатори и на осигуряването на постоянно и навременно финансиране за
програмите, по които се заплащат техните трудови възнаграждения.
За развитието и разширяването на обхвата на тази длъжност от голямо значение е нуждата от определяне
на национални стандарти за условия
на труд, заплащане, и работно време
на здравните медиатори, което може
да се постигне както на местно, така
и на национално ниво със сътрудничеството на държавните институции,
общинските власти и експерти.
Обучението и институционализацията на новите здравни медиатори
трябва да продължава да се реализира
със сътрудничеството на медицинските колежи и университети.

В областта на образованието
повече, отколкото във всяка друга област е налице необходимост от критична преценка на съществуващите
практики и придвижване напред чрез
опит да бъдат извлечени най-добрите елементи от различните подходи,
които да бъдат съчетани в новаторски
модели на училищно обучение. Непре-

Популяризирането и разширяването на професията „здравен медиатор” трябва основно да се организира
с участието на институциите, Министерството на здравеопазването и спе82
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къснатите реформи и възникналата
в резултат от това дестабилизация на
образователната система също предоставят възможности, но и повече
рискове. Въпреки че училищното образование и образователната интеграция на малцинствата присъстват в политическия дневен ред от доста време,
ако разгледаме държавните стратегии
и документи, става видно, че както
обещанията, така и практическите
действия не са съразмерни с предизвикателствата на поставената задача.
В българския контекст много важно е
застъпничеството за инвестиране на
по-големи ресурси в образованието
и за наистина национални по обем и
амбиция програми, насочени към решаване на проблема с нарастващия
дял на преждевременно отпадналите
от образователната система, както и за
осигуряване на равен достъп до образование за ромските деца.

видим дали доброто управление води
до решаване на проблеми на ромите
на местно ниво, а от друга страна, да
покажем, че доброто управление е
задължителен междусекторен фактор
във всяка добра практика по принцип.
В двата описани модела на добро управление – централизирания
и децентрализирания, като ключови
фактори за постигане на добри резултати се извеждат наличието на политическа воля на местно ниво и овластяването и участието на ромите във
вземането на решения на местно
ниво. Комбинацията от тези две предпоставки е достатъчно условие за развитието на ефективни партньорства,
които биха се превърнали в генератор
на добри политики и практики на интеграция на местно ниво. Ако се върнем
на описанията на добрите практики в
отделните сфери, ще видим, че наличието на ефективни местни партньорства
присъства почти като задължителен
елемент за постигане на положителни
резултати. Тези партньорства обаче
трябва целенасочено да се изграждат
и развиват. Не можем да сме сигурни,
че при евентуални интервенции в дадено населено място веднага ще станем свидетели на добра политическа воля на местно ниво и ще имаме
налице овластена ромска общност.
Нужно е да се инвестират време и търпение, за да може двете страни за спечелят взаимно доверие, за да започнат
да работят заедно за решаването на
проблеми от местен характер.

ІІ.5. Добро управление
Доброто управление съблюдава върховенството на закона, гарантира човешките права и участието на
гражданите в процеса на вземане на
решения. Всяко правителство идва на
власт с претенциите да бъде добро,
да изгражда ефективни партньорства
с гражданите и да отчита техния интерес при вземането на решения, но
на практика много малък процент от
тях наистина правят това по време на
мандата си. Ето защо беше важно да
се намерят и опишат примерите за добро управление, от една страна, за да

Основните предизвикателства,
свързани с възможността за мултип83
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лициране на описаните практики на
добро управление, са свързани с нуждата от целенасочена държавна
политика и подкрепа за хората на
местно ниво, които заедно с местната власт да разработят и приложат на
практика местен модел за решаване
на проблемите съобразно местната
специфика. Тук, както и при достъпа до
образование говорим отново за местни модели, тъй като всичко зависи от
местните условия и ресурси – както
човешки, така и социално-икономически, финансови и дори политически.
Това обаче е свързано с наличие на
„овластеност” на самата местна власт,
нужно е тя да разполага с необходимите правомощия и ресурси, за да бъде
в състояние да решава на местно ниво
проблемите на хората. И тук стигаме
до проблема с децентрализацията и
необходимостта от реформа в местното самоуправление. В момента
единственото възможно решение
е чрез получаването на устойчиво финансиране от централната
власт, тъй като общините, особено
бедните, където ромите най-често живеят, разполагат със съвсем
ограничен или никакъв собствен
инструментариум.

за другите – каквото остане. Развитието на политиките на добро управление
на местно ниво, тяхното мултиплициране и финансиране трябва да бъде
независимо от централната власт, защото това са консенсусни политики и
дългосрочни процеси и изискват целенасочени инвестиции в хора, време
и средства, т.е. въпросът за приемствеността по отношение на политиките на интеграция на местно ниво не
трябва да зависи от промени в политическия състав на общинските ръководства, веднъж създаден, местният
модел за решаването на проблемите
на хората трябва да бъде доразвиван и
възприеман адекватно от всяка следваща местна власт.
Проблемът с приемствеността
е също толкова важен и на правителствено равнище. Много неправителствени организации търпят негативи
от липсата на приемственост по отношение на интеграционни политики,
договорени с предишни правителствени чиновници и министри. При
всяко ново правителство НПО губят
набраната инерция от съвместната
работа в дадена сфера, минава много
време, докато съответното министерство отново създаде необходимите
механизми за работа, понякога така
и не ги създава, често се отричат на
практика вече договорени консенсусни политики и се създава усещането,
че нещата „започват отначало”, което
внася разочарование в средите, занимаващи се с подобен вид проблематика. И тук стигаме до въпроса как да се
осигури приемственост по отношение

Даването на правомощия на
местната власт трябва да се съпровожда със съответното финансиране
от страна на държавата независимо
от политическата окраска на местната
власт, защото за никого не е тайна, че в
България има изградена практика правителствата да толерират финансово
предимно местна власт от техния цвят,
84
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на изпълнението на интеграционните
политики. Освен политическата воля,
която очевидно трябва да е налице,
стратегическият документ, който ще
описва политиките и конкретните
действия по отношение на интеграцията на ромската общност, трябва да
бъде с достатъчно висок нормативен
статус, който да осигури необходимото сериозно отношение на правителството и местната власт за неговото
финансиране и практическа реализация. В най-добрия случай това би означавало този документ да бъде одобрен
и от парламента. Надеждата е, че това
ще осигури разпределянето на повече
ресурси, които да бъдат действително
използвани за интегриране на ромите.
Предишният опит доказа, че ангажиментите сами по себе си не са важни,
ако държавата не е способна да ги изпълни и ако изпълнението не се проследява.

без реален бюджет. А инициативите не
могат да бъдат осъществени без наличие на ресурси.
Участието на ромите в повечето случаи е само на повърхността.
Представители от ромски НПО често
са канени за участие във форуми на
различни нива, но тяхното участие остава на етап съвещателност и оказва
слабо влияние в същинския процес
на вземане на решения. Посочените
примери на добри практики доказват,
че участието на роми в изпълнението
на инициативите е допринесло за положителните резултати. Следователно
ромите трябва да бъдат не само бенефициенти, но и изпълнители, и участници, които вземат решения.
Дългосрочно планиране, инициативи, които не са базирани върху проекти. Дългосрочното планиране означава също, че предприетите мерки
трябва да бъдат свързани и да следват
определени планирани пътища за интервенция, които ще увеличат успеха
на база предишни резултати при отчитане на уроците, научени от по-ранния
опит и от съществуващите практики.

ІІ.6. Заключения
Въпреки наличието на множество регулаторни документи не съществува реален ангажимент за адекватно финансиране и изпълнение на
политиките за интеграция на ромите.
Във всяка една от разгледаните области (жилища, образование, здравеопазване, заетост и добро управление)
съществуват множество документи
– стратегически и оперативни – които за съжаление не внасят добавена
стойност към процеса и усилията за
интеграция на ромите. Ангажиментите
в повечето случаи остават на хартия и

НПО са добри инициатори –
поради тяхната гъвкавост и много
по-малка бюрокрация, което им позволява да бъдат по-креативни, да реагират на предизвикателствата и да се
адаптират към променящата се среда
и контекст.
Устойчивостта изисква участието на централната власт и на общините освен като надежден източник на
финансиране, а и като инструмент за
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изграждане на стабилна институционална основа за интеграционните политики.

не е намерил решение.
И накрая, но не и по важност
последователността и приемствеността в интеграционните политики извън
времевата рамка на изборните цикли
и правителствения мандат е още едно
предизвикателство, не на последно
място и поради факта, че ромите са
недостатъчно добре представени в
политиката. Ангажиментът към свързаните с ромите политики е слаб и тези
политики са сред първите, които отпадат в периоди на нисък национален
доход, което е индикатор за ниската
позиция, отредена на тези политики в
списъка на приоритетите. За съжаление малко са доказателствата за подобрение в статуквото независимо от
участието на държавата в дългосрочни инициативи като „Десетилетие на
ромското включване”. Но това участие
също следва схемата на неравномерност, присъща на националната политика, и губи инерция в средносрочен и
дългосрочен план.

Партньорството с компетентните органи е от решаващо значение
за всички заинтересовани участници.
Партньорството не отменя върховната
отговорност на държавата за интеграционните политики. Това, от една страна, е предизвикателство към откритостта и гъвкавостта на компетентните
органи, а от друга страна – към способностите на НПО да се приспособяват
към структурите и работните подходи
на компетентните органи.
Участието на ромите в процеса
на вземане на решения на местно ниво
е обещаващ инструмент за подобряване на ефективността на изпълнението
и проследяването. Местните официални и полуформални органи показаха
своята жизненост и способност да съдействат при вземането на решения и
постигането на консенсус.
Взаимодействието между министерствата и агенциите на централно ниво може да бъде подобрено още,
макар че в тази посока бе реализиран
известен напредък. В този контекст
ролята на централния координиращ
орган е изключително важна. За България това е Националният съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, действащ към
Министерския съвет. Безспорно е, че
координиращата роля трябва да бъде
засилена, независимо че дебатът коя е
най-добрата институционална форма
за осъществяването на тази цел далеч
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