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Бюлетин
Доклад от заключителната конференция по проекта
В този брой:
• Доклад от
заключителната
конференция
• Постоянна
Обсерватория
• Резултати от
проекта
• Как да се
включите

Докладът от заключителната конференция, която се състоя на 21 февруари в Барселона,
можете да намерите на нашия уебсайт. Докладът включва:
- Участници
- Цели на проекта, методология, основни дейности,
механизми за гарантиране на качеството и резултатите от
проекта
- Резюме на 11 успешни образователни практики, които са
научно доказани като ефективни за приобщаването на
ромите в и чрез образованието
- Бъдещи действия и устойчивост на избраните успешни
практики в страните-партньори по проекта
За да прочетете целия доклад,моля посетете нашият
уебсайт http://rom-up.eu/activities-bg
Впечатления от заключителната конференция по проекта
Заключителната конференция на проекта оказа огромно влияние в Каталуния.
Многобройни публикации, отразяващи събитието се появиха от ромски неправителствени
организации, медии и държавата. Освен това, Работната група за образователни въпроси
в Плана за интеграция на ромската общност в Испания настоява за незабавно прилагане
на успешните образователни практики в училищата с ромски ученици.

Постоянна Обсерватория
По време на последната среща на групата за оценка на качеството на
проекта, организирана в Барселона на 21 март, бе създадена
постоянна обсерватория за успешни практики в приобщаването на
ромите. Постоянната обсерватория осигурява действието на групата
за оценка на качеството след края на проекта. Това е групата, която
отговаря за събирането и селектирането на новите предложения за
успешни образователни практики, получени в сайта и ще заседава
най-малко два пъти годишно. Новоизбраните успешни образователни
практики ще бъдат публикувани и актуализирани в сайта след
приключването на проекта. Постоянната обсерватория се състои от
необразовани роми, учители и изследователи от CREA UB, които ще
бъдат техни съветници.
Списък на членовете можете да видите на нашия уебсайт: http://rom-up.eu/permanent-observatory-bg. Списъкът
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Резултати от проекта
Проектът ROM-UP! Приключва в края на месец март. От стартирането си през април 2012 г, проектът е реализирал
следните дейности:
• Електронен наръчник "ROM UP! Успешното включване на ромите чрез образователни практики" с подбран

успешен образователен опит и препоръки за това как да се пренесат в други европейски страни;
• Ромска мрежа "Международна ромска мрежа", съставена от ромски активисти, представители на

•
•
•
•
•
•

неакадемичните среди и на ромската общност по места, научни, образователни дейци, учители, специалисти,
училищни/културни медиатори, граждански и ромски неправителствени организации, европейски, национални и
местни власти, политици и всички, които работят за интеграция на ромите в обществото;
Европейски доклад "Успешни образователни практики, насърчаващи интеграцията на ромите в и чрез
образование";
Европейски доклад "Гласовете на общността. Участници в успешни образователни практики, насърчаващи
интеграцията на ромите в и чрез образованието";
4 национални семинара (България, Гърция, Румъния и Ирландия);
ROM-UP! Заключителна конференция в Барселона;
6 бюлетина;
Интернет страница на проекта, достъпна на 7 езика, която ще
разпространи основните резултати от реализирането на проекта.

Проектът разпространява успешните образователни практики в Европа и
свързва хора от различни страни, характеристики и произход, които се
интересуват от образователната интеграция на ромите. В повечето от
страните-участнички в проекта, получихме ангажимент от страна на органи
или учителски организации да се насърчи изпълнението на успешните
образователни практики за подобряване на образователната интеграция на
ромските общности. Примери на този ангажимент са дадени по-долу.
В България ромските модератори, които участваха в Националната работна група решиха да организират, като част
от техните дейности, диалогични литературни сбирки, следвайки опита на Испания. Те са решили да сложат акцент
върху творби, в които сценарият може да бъде използван за обсъждане на проблема с ранните бракове. Същата
идея е разработена и от учители, с които Център "Амалипе" работи. Тази дейност ще бъде въведена в дневния ред
на родителските клубове, които са формирани в училищата, включени в програмата за превенция на отпадането на
ромските деца, изпълнявана от Център "Амалипе".
По време на националния семинар в Гърция всички участници подписаха манифест в полза на мерките за борба с
тенденцията на превръщане на училищата с голям брой ромски ученици в сегрегирани. Това включва мерки за
разпръскване и възможност за прилагане на пилотния проект от училища с ромски ученици и такива,обособени в
кварталите. Бе решено да се продължи консултирането, за да се включат повече граждани, учители и политици.
Община Волос е приела целия този процес чрез приемането на резолюция от Изпълнителния комитет.
Университетът в Тесалия се ангажира да предоставя обучение за учителите на съответните училища и да изпраща
студенти в подкрепа на тези училища в прилагането на успешни образователни практики. Междувременно Община
Волос се ангажира да предостави инфраструктурата и подкрепа чрез социални услуги по време на целия процес.
В Испания каталунското правителство реши да предприеме последващи действия относно прилагането на
успешните образователни практики за ромската общност. В рамките на Интегриран план за ромската общност в
Каталуния те ще продължат да работят по него, най-вече чрез групата по образование, съставена от ромски
организации и представители на каталунските власти. След заключителната конференция по проекта, генералния
директор на отдел „Благоденствието и семейство” публично се ангажира със среща с ромски организации и други
заинтересовани страни, за да популяризират и инвестират пари за подобряване на приобщаването на ромите в
Каталония, главно в изпълнението на успешни образователни действия - действия, които са научно доказани за
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Съветът на Европа и проектът ROM-UP!
Имаме удоволствието да съобщим, че Съветът на Европа показа интерес към нашия проект и резултатите от него.
Те се свързаха с нас, за да включат проекта в тяхната база данни. Тази база данни има за цел събиране на
иновативни и с дългосрочно въздействие ориентирани проекти, които са били определени като добри практики
чрез междусекторни оценки, включително и от страна на бенефициентите и утвърдени като такива от Съвета на
Въздействие в България
Докладът и избраните успешни практики бяха приветствани от фондация „Америка за България”, която в момента
подкрепя някои от най-големите образователни инициативи за интеграция на ромите в България.

Как да се включите, дори и след приключване на проекта
След приключване на проекта в края на месец март, можете да се включите по следния начин:
1. Подайте успешна образователна практика – огледайте критериите, на които тя трябва да отговаря,
попълнете бланката, която ще намерите на нашия сайт и я изпратете на info@rom-up.eu: http://rom-up.eu/
submit-new-successful-practices-bg
2. Присъединете се към нашата международна ромска мрежа и дискусиите онлайн – попълнете
регистрационната форма : http://rom-up.eu/romani-network-bg и се включете в нашия форум!
На нашия сайт вече може да намерите и:
- Бюлетин 5
- Доклад от заключителната конференция по проекта
- Електронен наръчник
- Минути от третата среща на консорциума
- Списък членове на Постоянната Обсерватория

Coordinating organisation:

Romani Association of Women Drom Kotar Mestipen
Website: www.dromkotar.org
Contact: Ana Contreras Fernandez
Email: info@dromkotar.org

Partner organisations:
AMALIPE Centre for Interethnic Dialogue
and Tolerance
Website: www.amalipe.com
Contact: Teodora Krumova

Centre of Research in Theories and
Practices that Overcome Inequalities
of the University of Barcelona
Website: www.creaub.info

Utilities for Social Protection and Solidarity - Municipal Training Institute of Volos
Website: www.kekpa.org
Contact: Nikolaos Antonakis

Generalitat de Catalunya, Department of Social Welfare and Family
Website: www20.gencat.cat/portal/
site/bsf/?newLang=en_GB

Roma Center for Social Intervention and
Studies
Website: www.romanicriss.org
Contact: Simona Barbu

Pavee Point Travellers Centre
Website: www.pavee.ie
Contact: Frances Keyes

European Roma Information Office
Website: www.erionet.eu
Contact: Marta Pinto

Уебсайт на проекта: www.rom-up.eu

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

