
        

 

 

 

 

ДОКЛАД ОТ 1 НАЦИОНАЛНА СРЕЩА 

 

 

Организация, отговаряща за съвместното изпълнение на дейността: Център 

Амалипе  

Дата на събирането: 21 октомври 2021 г 

Място: България, Велико Търново 

Място: Хотел “Меридиан Болярски” - Конферентна зала.  

Избрахме това място за срещата, за да осигурим достатъчно разстояние между 

участниците, предвид мерките по отношение на Ковид-19. Ден преди събитието 

Център Амалипе проведе Национална среща на образователните медиатори в същия 

хотел. 

1. ПОДГОТОВИТЕЛНА ФАЗА ПРЕДИ СБИРАНЕТО  

Срещи с Националния координационен съвет преди събиране: Преди събитието 

проведохме 2 консултативни срещи с Националния координационен съвет, по време 

на които обсъдихме съответни теми и организационни въпроси.  

В тях участваха: Таня Христова, Теодора Крумова, Силвия Станчева, Ирена 

Михайлова, Златина Памукова  

Местоположение: Онлайн среща в Zoom  

Точки за действие/ План за действие: 

• Представяне на проекта 

• Представяне на участниците  

• Структура на националния координационен съвет 

• Цели и основни дейности 

• Планиране на бъдещи събития 

Бележки:  

По време на срещата обсъдихме темите: 

• Подходящи целеви групи – Кои да бъдат включени – родители, ученици, 
млади хора?  

• Теми, подходящи за обучение, дискусии и информационни срещи  

• Размер на местните групи и възможности за организиране на срещи  



• Подходящи ролеви модели за първата среща  

• Организационни въпроси за събитието 

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА: СЪБИРАНЕТО 

Срещата се проведе в конферентната зала на хотел "Меридиан Болярски" във Велико 

Търново. Ние решихме да изберем неформална среда и да бъде  извън общността, за 

да се почувстват и свободно да общуват и да срещнат нови интересни хора. 

Участниците бяха от цялата страна. На тази среща присъстваха 16 жени от ромски 

етнос на възраст между 20г и 50г от 6 различни региона в България.  Всяка една жена 

от тях има важна роля в общността и е с добро име (репутация). Това беше нашият 

мотив да ги поканим на тази среща.  

Темата на срещата беше ,,Ролята на ромската жена“ – какви са нейните отговорности, 

как се възприема тя и как я възприемат останалите. Говорихме за образованието и за 

професионалното развитие, как изгражда личността си и как не само индивида се 

променя, но и средата. Жените споделяха личните си истории, някои от тях са 

преживели ранни бракове, а други са студенти. Те имаха възможността да обсъдят 

проблемите, свързани с насилието над жени в ромската общност и стереотипите 

относно дискриминацията по пол.  

Във втората част на срещата, жените имаха възможността да чуят личната история на 

Радостина Чапразова, която влезна в ролята на ролеви модел. Радостина Чапразова е 

ромска жена, която е майка на две чудесни деца и директор на Младежка Фондация 

Арете. Завършила е политически науки и масови комуникации в Американския 

университет в Благоевград през 2003 г. В момента следва магистърска степен по 

Публичен мениджмънт и политика във Философския факултет на СУ „Климент 

Охридски“. През 2005 г. е била стажант в Европейската комисия, Генерална дирекция 

по заетостта и социалните въпроси. До края на 2010 г. е експерт в отдел "Управление 

на проекти" на дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в 

Министерство на икономиката и енергетиката, след което се завръща в 

неправителствения сектор като част от екипа на ромската програма на Институт 

"Отворено общество" - София. Повече от 15г Радост е лидер в общността и заема 

различни позиции в граждански организациии. 

 

3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЪБИТИЕТО  

Всички участнички в срещата, 16 Ромски жени са представители на местните си 

общности. Някои от тях работят като  образователни медиатори, а други като 

социални работници в училищата. Те са хора с авторитет и подкрепят децата, за да 



мога да имат достъп до образование. Тези дами са лидери и мотиватори в населените 

си места (общността). Мотивирани, амбициозни и много активни по време на 

дискусията, дамите решиха да създадат групи в населените си места, с които да 

осъществяват дискусии за раните бракове, здравни проблеми, образование и 

превенция на домашното насилие. За съжаление, дамите споделят, че това е много 

често срещан проблем. В резултат на срещата 10 от участничките имат желание и 

мотивация и да се включат в ролята на местни активисти и да мобилизират своите 

общности. 

Накрая на срещата започнаха да планират да организират срещи за домашното 

насилие. 

Като подкрепа на местните ролеви модели Център Амалипе ще се заеме да направи 

информационна онлайн среща за информираност на ромската жена, както да проведе 

и кампания в социалните мрежи. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА СРЕЩАТА. 

Фокусът и заключението бяха поставени върху образованието, проблемът с раните 

бракове и спешната нужда за намиране на работа.  

Участничките споделиха: 

• Някои от момичетата нямата избор,  на тях им харесва да ходят на училище, те 

имат добри оценки, но това е традиция и е по – силна. 

• Другите участнички споделиха, че в техните населени места ромските 

младежи, включително и момичетата, факт е че завършват средното си 

образование и това прекратява ранните бракове, защото образованието играе 

роля за всяко поколение. 

 

5. ФОКУСНИТЕ ТОЧКИ В БЪДЕЩИТЕ НИ ДЕЙНОСТИ СА В ОБЛАСТТА НА: 

• Превенция на ранните бракове  

• Подкрепа за продължаващо образование 

• Подкрепа за ромски жени, жертви на домашно насилие (повишаване на 

осведомеността) 

• Мотивация за личностно развитие 

 


