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Присъединете се към нашата Международна Ромска мрежа! 
 
Бихме желали да Ви информираме за Международната Ромска мрежа – това е онлайн 
платформа за повишаване осведомеността относно успешни образователни практики, 
които са ефективни за интеграцията на ромски деца.  
 
Какво представлява Мрежата? 
Тя е инструмент, който има за цел да предизвика дискусии и дебати във форума на 
мрежата относно проекта и възможностите за подобряване на участието на ромите в 
Европа в образователния процес.  
 
Защо да се присъединя към Мрежата? 
С присъединяването си, ще получите възможност да научите за проблемите, пред които 
са изправени ромите във вашата собствена страна или в чужбина, можете да научите за 
успешни образователни практики, да обмените  информация за добри практики, да 
следвате напредъка, постигнат в рамките на проект ROM-UP!, можете да споделяте 
информация за собствената си работа и да получите нови идеи за бъдещи проекти. 
 
Кой може да се присъедини?  
Всеки, който се интересува от въпроси, свързани с интеграцията на ромите може да се 
присъедини към Мрежата. Особено приветстваме присъединяването на обикновените 
хора от ромски произход, ромски активисти и организации, учители и други образователни 
лица, политици, изследователи, европейски, национални, регионални и местни власти.  
 
Как да се присъединя?  
За да се присъедините към Международната Ромска Мрежа трябва само да посетите 
нашия сайт (http://rom-up.eu/romani-network-bg) и да попълните регистрационната 
форма.  

В рамките на проекта разработваме 
ръководство с цел популяризиране на 
най-успешните образователни 
практики за приобщаване на ромите и 
насърчаване на тяхното прехвърляне 
в други национални контексти. 
Наръчникът е адресиран към ромски 
ор г анизации ,  н ационални  / 
регионални / местни власти, 
неправителствени организации и 
гражданското общество. 
 
В този наръчник можете да намерите 
о п и с ан и е  н а  1 1  у с п ешн и 

о бра з о ва т елни  п ра к т и к и  в 
насърчаването на  ромското 
образование и мнения на участниците 
в тях. Той също така включва и 
националните стратегии и препоръки 
за прилагането на успешните 
образователни  практики  на 
национално и / или регионално 
равнище. 
 
Ръководството ще бъде достъпно 
скоро на уебсайта. 

Електронен наръчник  



 

 

Националните  работни  г р упи , 
организирани в Испания, Гърция, 
Румъния, България и Ирландия са 
съставени от: необразовани ромски жени, 
уважавани в своята общност и активно 
участващи в процеса на насърчаване на 
ромските ценности и култура; учителите, 
работещи в училища с висок процент на 
ученици от ромски произход, общностни 
модератори, представители на властите; 
участници с местно / регионално 
значение, които вече участват в ромските 
въпроси, както и във вземането на 
решения; роми, ромски жени, работещи в 
образователни проекти, изпълнявани в 
ромските общности. 
 
Във всяка страна бяха организирани две 
срещи на работните групи, като 
основните точки от дневния ред са, на 
първо място - представяне на проекта, 
неговите цели, дейности и очаквани 
резултати, представяне на успешни 

образователни практики и събиране на 
първоначални идеи за трансфер на 
практиките и осигуряване на тяхната 
устойчивост .  Обсъжданията на 
заседанията бяха фокусирани  върху 
възможни действия, които могат да бъдат 
съвместно разработени в полза на 
образованието на ромските деца и по-
активно участие на родителите в целия 
процес. По време на втората среща, 
националните партньори, заедно с 
членовете на работната група, създадоха 
национална стратегия за устойчивост, 
която ще помогне на заинтересованите 
участници в областта на образованието, 
трансфера и бъдещото прилагане на 
образователните практики в техните 
страни. 
 
За повече информация относно 
националните работни групи посетете 
н а ш и я  у е б с а й т :  w w w . r o m -
up.eu/activities-bg  

Заключителната конференция се проведе на 21 февруари 
2013 г. в Европейския парламент и Представителството на 
Европейската комисия в Барселона. Сред участниците бяха 
представители на Европейската комисия в Барселона, 
ромски активисти и организации, представители на 
регионални / национални власти с компетенции в областта на 
образованието и приобщаването на ромите, както и ученици. 
 
 По време на конференцията бяха представени резултатите 
от проекта и избрани успешни образователни практики бяха 
представени от ромите, които участват в тях: ромски деца, 
родители и други хора от ромски произход, които участват в 
тях. 
 
 Чрез няколко кръгли маси и дискусии, участниците доказаха 
с достатъчно аргументи, че приобщаването на ромите в 

областта на образованието е възможно чрез постигнатите резултати от прилагането на успешни образователни 
дейности и преразпределение на съществуващите ресурси. 
 
 Въздействието на конференцията беше усетено малко след събитието. Два дни след конференцията, 
регионалното правителство публично се ангажира с Консултативния съвет на интегриран план за приобщаване на 
ромите в Каталония, за прилагането на успешна образователна дейност в поне един квартал, със съдействието на 
общините, местните и ромските организации. И накрая, важно е да се отбележи, въздействието на конференцията 
в местни, регионални и национални медии в Испания, където бяха публикувани няколко новини за заключителната 
конференция на проект ROM-UP!  
 
 Повече информация за конференцията ще бъде публикувана на уебсайта: http://rom-up.eu/activities-bg  

Newsletter    ROM-UP!    Брой V 2013 

Заключителна конференция 

Изводи от срещите на Националните работни групи  



 

 

Партньорски организации:  

Координираща организация:  

 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на 
автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от 
информацията съдържаща се в нея. 

Уебсайт на проекта: www.rom-up.eu 

1. Подайте успешна образователна практика! 
 

Изпратете вашето предложение като попълните бланката на нашия уебсайт и я изпратите на електронна поща: 
info@rom-up.eu.  
  
 

Очакваме вашите предложения за успешни образователни практики!  

 

2. Информирайте се!  
 

На нашия уебсайт са достъпни вече и:  
 

• Бюлетин 4 
• Снимки от заключителната конференция  

 
 Ще продължаваме да качваме документи и информация на уебсайта.  
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Как да се включите в проекта 

Ромска женска асоциация Drom Kotar Mestipen 
Сайт: www.dromkotar.org 
За контакти: Ana Contreras Fernandez  
Email: info@dromkotar.org  
 

"АМАЛИПЕ" Център за междуетнически 
диалог и толерантност 
Сайт: www.amalipe.com 
За контакти:: Теодора Крумова 
Email: t_krumova@yahoo.com 

Помощни програми за социална 
закрила и солидарност - Общински 
институт за обучение - Volos  
Сайт: www.kekpa.org  
За контакти: Nikolaos Antonakis 
Email: antonakis.nikos@gmail.com 

Ромски център за социална интервенция 
и проучвания 
Сайт: www.romanicriss.org 
За контакти: Simona Barbu 
Email: info@romanicriss.org 

Европейски ромски информационен офис                                                            
Сайт: www.erionet.eu                                   
За контакти: Marta Pinto               
Email: marta.pinto@erionet.eu 

Център за изследвания на теории 
и практики за преодоляване на 
неравнопоставеността, 
Университета в Барселона 
Сайт: www.creaub.info 
За контакти: Adriana Aubert  
Email: crea@ub.edu  

Generalitat de Catalunya, 
Министерството на социалните 
грижи и семейството 
Сайт: www20.gencat.cat/portal/site/bsf/?
newLang=en_GB 
За контакти: Violant Cervera Godia 
Email: vcervera@gencat.cat  

Център Pavee Point Travellers  
Сайт: www.pavee.ie 
За контакти: Frances Keyes 
Email: fran.keyes@pavee.ie  


