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Резюме 

 

Ромските жени променят образователните системи в Европа чрез своята социална и 

политическа мобилизация (Rtransform) изследва как ромските жени трансформират 

образователните системи посредством социална и политическа мобилизация.Настоящият 

доклад представлява обобщение на теоретичното изследване, извършено в рамките на 

Работен пакет 1 на проекта, и представлява проучване, проведено през първите три 

месеца на проекта (декември 2020 г. - март 2021 г.).Този документ беше изготвен от 

политическите партньори, които включват:P4 Център Амалипе - България (BG); Програма 

за социални иновации - Испания (SP), Община Амбелокипи-Менемени - Гърция (GR), 

Гимназия “Д-р Амбедкар” [Dr AmbedkarGimnaziumSzakkozepiskolla], училище 

SzakiskolaésAltano - Унгария (HU), Университет Ковънтри - Великобритания (UK). 

Настоящият доклад предлага подробна информация и таблици за Испания, Обединеното 

кралство, Гърция и Унгария и разглежда конкретно следните седем тематични области: i) 

Ранно напускане на училище; ii) Участие в образование в ранна детска възраст и 

задължителното училищно образование; iii) Участие в придобиване на по-високи 

образователни степени; iv) Сегрегация на ромските ученици в образованието v) Участие 

на ромските жени в дейности за учене през целия живот; vi) Антиимиграционен 

(антиромски) дискурс; и vii) Сблъсъкът на ромските жени с дискриминация.Информацията 

е поместена в таблица, за да се гарантира, че е лесно достъпна и лесно може да се 

направи препратка към нея.Разглеждаме този документ като непрекъснато развиващ се 

документ, който предлага базова информация за началото на проекта, но може да бъде 

доразвит. 

Констатациите подчертават, че и при седемте тематични области има нужда от 

хоризонтална работа с ромските жени от различни населени места.Теоретичното 

проучване показва, че посочените държави не прилагат законите и че по-голямата част от 

ромските жени от низините не са интегрирани в обществото и са в най-несигурно 

положение.Ромската общност е изключена и настоящият доклад предоставя информация 

и примери за най-добри практики.Проектите и проучванията, които са били най-успешни 

и са оказали въздействие върху ромската общност, са проектите с хоризонтални действие, 

ориентирани към приобщаване на една хетерогенна общност.В документалното 

изследване са подбрани проекти или академични изследвания, които са от реномирани 

източници и са подкрепени с усърдна работа, издържана от етична гледна точка.Ние 

изготвихме заедно документа, за да гарантираме, че отговорните лица във всяка от 

държавите ще могат да сверят източниците като се допитат до обикновените жени от 

ромски произход от различни населени места, като по този начин се уверят, че 

написаното отговаря на реалността.   
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Партньори 

Консорциумът включва най-различни организации и много лица, които работят в 

политически структури, училища, организации, благотворителни организации и общини.  

 

● LEAD - Сдружение на жените от ромски произход “Дром КотарМестипен” (Испания) 

● Университет Ковънтри - Център за изследване на танца (Великобритания) 

● Алтернативно иновативно развитие (Гърция) 

● AmritaPályaorientációsBarátiKörEgyesület  (Унгария) 
● Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" (България) 
● Грижа за бъдещето на младите хора CIC (Великобритания) 
● Програма "Ромите и социалните иновации" на правителството на Каталуния - 

Генерална дирекция "Граждански и обществени дейности" (Испания) 
● Община Амбелокипи-Менемени (Гърция) 
● Гимназия “Dr Ambedkar”, ÁltalánosIskolaésMartinLuther King KözépiskolaiKollégium 
 

Преглед на проекта 

Проектът е насочен към социалното приобщаване с възможността за популяризиране на 
образованието сред жените и момичетата от ромски произход. 
Европейският съюз е предприел действия за прилагане на стратегии за интеграция на 
ромите и набор от  мерки на политиката, насочени към подобряване на положението на 
ромите и към преодоляване на съществуващите различия между ромите и  населението 
като цяло. 
 
Целта на проекта е да повлияе на политиките, използвайки възходящ подход, като се 
разпространяват и разширяват основаната на доказателства практика, за която е 
доказано, че допринася за образователното и социалното приобщаване на ромските 
жени и момичета чрез насърчаване на качествено образование на по-високо ниво и 
създаване на пространство за дебат за тази група в неравностойно социално положение. 
Тази основана на доказателства практика е "Срещи на студентки от ромски произход" 
(RWSG)  - инициатива, която се организира с активното участие на ромски жени от 
различни населени места в продължение на осемнадесет години.“Срещи на студентки от 
ромски произход” от Каталуния са събития, в които участват само ромски жени, за да 
обменят опит за преодоляване на отсъствията и неуспехите в училище.Във всяка среща 
участват около 300 ромски жени.Съществуват два ключови елемента: аспектът на 
взаимодействието между поколенията и популяризирането на модели за подражание, 
които да вдъхновяват други ромски жени.В рамките на проекта “Срещи на студентки от 
ромски произход” ще се пренесат в различни среди, ще измери въздействието им и ще 
използва събраната информация за създаване на набор от инструменти, напътствия, 
филм, препоръки за политиките и научни статии. 
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Въведение 

Документът представлява преглед на текущата ситуация в Унгария, Обединеното 

кралство, Гърция, Испания и България и е изготвен от партньорите в консорциума, 

изброени по-горе.Този доклад следва да се разглежда като  обзор на днешната 

действителност от различни гледни точки, като разполагаме с микро- и макропреглед, 

който е подкрепен с научнообоснована информация от авторитетни източници.В някои 

случаи партньорите по проекта са посочили проекти, в които са участвали, а в други 

случаи са разчитали на документални изследвания, като са се позовали на европейски 

или национални доклади, проекти, основани на налични данни, високо оценени 

академични статии и знания на местната общност.Този доклад и събирането на тази 

базова информация са важен компонент от плана за осигуряване на качеството и начин за 

измерване на въздействието и всяка промяна, настъпваща на различни нива.Без тази 

основополагаща работа няма да можем да направим твърдения и да подчертаем 

началната точка на проекта.Ето защо настоящият документ няма за цел да обхване всички 

проекти в съответните държави, а по-скоро предлага моментни снимки на днешната 

действителност, съгласно на интерпретацията от партньорите по проекта и от отговорното 

лице за документа. 

Методология 

Тъй като проектът се основава на използването на методиката на комуникациите, при 

съставянето на този документ е приложен подход на равенство и диалогичност.Бяха 

проведени редица разговори, за да се гарантира, че участващите партньори са наясно със 

задачата и могат да задават въпроси винаги когато е необходимо.Тъй като всеки контекст 

е изключително различен и всеки от партньорите работи с различни по своя състав екипи, 

ръководителят на РП и координатор на проекта осигуряваше редовни контролни 

проверки за сътрудниците.Образецът беше създаден в М1 на проекта и разпространен в 

М2, като на всеки партньор беше предоставен точно 1 месец за попълването 

му.Образецът беше разделен на раздели и беше използвана таблица, за да може да се 

регулира формата на събраната информация.Установено беше, че таблиците позволяват 

лесен достъп до съдържанието. 



6 
 

  
 

  

Тематично съдържание 

Като се позовахме на Стратегията на ЕС за ромитеи нейните цели за 2030 г. във връзка с 

образованието, избрахме 7 ключови теми, които да бъдат проучени във всеки национален 

контекст. 

Примери за разглежданите теми: 

1.  Преждевременно напускане на училище 

 

2.    Участие в образование в ранна детска възраст и задължителното училищно 

образование 

 

3.  Участие в придобиване на по-високи образователни степени 

 

4.    Сегрегация в образованието на децата от ромски произход 

 

5.     Участие на ромските жени в дейности за учене през целия живот 

 

6.     Антиимиграционен (антиромски) дискурс 

 

7.    Сблъсък на ромските жени с дискриминация 

 

Съгласно Стратегията на ЕС за ромите целта е пълно равенство и Комисията предложи 

минимални цели за 2030 г., като се основава на напредъка, постигнат в рамките на 

предишната стратегическа рамка: 

1. Намаляване поне наполовина на дела на ромите, сблъскали се с дискриминация; 

2. Удвояване на дела на ромите, които подават сигнал при преживяна 

дискриминация; 

3. Намаляване на разликата в бедността между ромите и населението като цяло поне 

наполовина; 

4. Намаляване на разликата в участието в ранното детско образование поне 

наполовина; 

5. Намаляване на дела на децата от ромски произход, които посещават сегрегирани 

начални училища, поне наполовина в държавите-членки със значително ромско 

население; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1813
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6. Намаляване на разликата в заетостта и на разликата в заетостта между половете 

поне наполовина; 

7. Намаляване на разликата в продължителността на живота поне наполовина; 

8. Намаляване с поне една трета на разликата от гледна точка на лошите жилищни 

условия; 

9. Осигуряване на достъп до чешмяна вода на поне 95 % от ромското население 

Следва представяне на партньора, който извършва документалното изследване в 

държавата, като се подчертават неговите силни страни и връзки с основните 

заинтересовани страни.След това са представени поредица от таблици за всяка от 

категориите, включващи различни елементи като проекти, доклади и научни статии, които 

са от значение за работата, извършвана в рамките на проекта.Този списък не е 

изчерпателен, но се счита че елементите, върху които е поставен акцент, са от значение за 

работата, извършвана в рамките на проекта. 

 

България 

В България Центърът за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" е водеща 

организация на ромите, която работи за равноправното интегриране на ромите в 

българското общество.Организацията играе централна роля в организирането на ромско 

гражданско движение и се застъпва за интеграцията на ромите в държавните 

институции.“Амалипе” е член на Национална мрежа за децата, Форум гражданско 

участие, Национална пациентска организация, Европейско женско лоби.Понастоящем 

организацията разполага с центрове за развитие на общността и местни обществени 

клубове в 15 общини (женски, младежки и лидерски клубове) и работи с мрежа от 297 

училища. 

 
Мисията на "Амалипе" е да насърчава предоставянето на права на ромската общност и 
по-специално на жените от ромски произход в България.Освен това организацията ще се 
стреми да насърчава активното участие и равния достъп до процесите и ресурсите за 
развитие с фокус върху достъпа до качествено образование и здравни и социални услуги; 
да преодолява вредните традиционни практики в общността и да допринася за 
овластяването и равностойното участие на ромските жени.  
 
Понастоящем “Амалипе” изпълнява повече от 15 проекта в секторите: образование, 
социални услуги, права на ромските жени и застъпничество.Амалипе работи с мрежа от 
297 училища в цялата страна.Целта е да се намали процентът деца от ромски произход, 
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които отпадат от училище, да се въведе междукултурно образование, да се насърчи 
ученето през целия живот в ромската общност и да се повиши образователният статус на 
ромите.До голяма степен това се осъществява посредством предоставяне на права на 
ромските родители да участват в училищното образование на децата си и превръщане на 
училището в център на общността.Специален акцент в тази работа е противодействието 
на вредните традиционни практики като ранните бракове и отпадането на ромските 
момичета от образователната система. 
 
За да насърчи самоорганизацията на ромската общност, "Амалипе" създаде 15 центъра за 
подкрепа на ромската общност в шестте региона на ниво NUTS в България.Всеки от тези 
центрове работи с мрежа от три до шест местни общностни групи, включително 
младежки, женски и лидерски клубове.Във всички населени места "Амалипе" е 
установила добри работни отношения с местните институции, включително с местните 
власти. 
 
Освен това "Амалипе" си сътрудничи с местни ромски организации в цялата страна за 
организиране на застъпнически кампании и дейности за интеграция на ромите в различни 
области като: образование, здравеопазване, социални услуги, права на ромските жени и 
др. С помощта на изследването беше доказано, че добрите практики представят устойчив 
образователен модел за интеграция на ромите в образованието, като се обръща 
специално внимание и на преодоляването на пречките пред образованието за 
момичетата от ромски произход. 
 

 

Унгария 

Гимназия “Д-р Амбедкар”  е основана през 2007 г. от общносттаДжайБхим, ръководена от 
Янош Оршош, педагог от Валфорф.Членовете на общността са младежи от ромски селища, 
които са завършили гимназия, завършили са висше образование и следват примера на д-
р Амбедкар.Училището носи името на д-р БхимРаоАмбедкар и основателите на 
училището насърчават учениците си да преминат през подобна трансформация на 
личността, през каквато е преминал д-р Амбедкар в живота си. Тези ромски 
интелектуалци демонстрират това както с личния си опит, така и впоследствие с 
педагогическата си работа в най-трудните общности в окръг Боршод.Училището 
функционира в Сажоказа и Alsózsolca от 2007 г., а в Мишколц - от 2016 г.В Боршод една 
четвърт от учениците в началното училище идват от семейства в неравностойно 
положение в много отношения.Въпреки това, когато вече трябва да постъпят в 
гимназията, те са неоткриваеми.  
 
Например сред повече от десетте хиляди ученици в гимназиите в Боршод има само триста 
ученици, които  идват от семейства в неравностойно положение в много отношения. 
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И така, тези триста младежи от семейства в неравностойно положение в много отношения 
ще учат английски език, ще получат редовно държавно образование, както останалите 
десет хиляди гимназисти.(Близо една трета от тези 300 ученици посещават гимназия "Д-р 
Амедкар".) 
 
Гимназия "Д-р Амедкар” постига успехи в много области.През последните 12 години 
повече от 100 ученици са положили успешно изпити за завършване на училище.Много от 
тях са ученици, които са завършили основно училище при нас или са получили 
професионална квалификация.Повечето от тях идват от села и идват от семейства в 
неравностойно положение в много отношения. 
 
Педагогическият инструментариум на нашето училище включва проектна педагогика, 
кооперативно учене, изследователски и активни методи, напр. ориентирано към речта 
езиково обучение, чието приложение дава изключително добри резултати в тази 
социална група.Учениците на практика виждат, че могат да се занимават с различни 
дейности, могат да работят с бормашина, да моделират и да общуват помежду си и с 
учителите си.  
 
Онези ученици, които нямат достъп до училища с привилегии или до училища, които 
може да не са толкова елитни, но все пак са училища за бели, посещават сегрегирани 
училища, в които има само ромски деца, и могат да се простят с надеждите да научат 
таблицата за умножение или да се научат да разбират написаното във вестниците.Това е 
ситуация без изход.Голяма част от децата, които се обучават в сегрегирани училища, 
остават на начално ниво докато завършват задължителното си обучение на 16 години.Те 
никога няма да завършат средно образование.Ако едно ромско дете иска да продължи 
образованието си след 14-годишна възраст, пред него се изправят още по-големи 
препятствия.Учениците, които са талантливи, но са в неравностойно положение, не 
получават достъп до средно образование поради финансова принуда. 
 
Гимназия "Д-р Амбедкар" се стреми да премахне тези бариери и да осигури достъп до 
качествено и приобщаващо средно образование.В нашето училище насърчаваме и 
подкрепяме ромските ученици, произхождащи от семейства в неравностойно положение 
в много отношения, да учат усърдно и да продължат образованието си, след като 
завършат обучението си в гимназия "Д-р Амбедкар".. 
 
Като образователна институция, която поддържа връзки с министъра на образованието и 
има богат опит в процеса на формиране на политики, нашата роля е да изградим 
отношения и механизъм за сътрудничество с други публични администрации и други 
заинтересовани страни (други публични институции, неправителствени организации или 
политически представители), наред с всичко останало, за да обсъдим документа за 
оценка на въздействието на Срещите на национално равнище и да постигнем 
споразумения за бъдещо сътрудничество.Втората основна задача за постигане на 
политическо влияние ще бъде предприемането на директни комуникационни кампании 
по електронна поща заедно с местни, национални и европейски създатели на политики и 
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заинтересовани страни с информационни бюлетини за постигнатия напредък и 
дейностите по проекта.В края на проекта, заедно с останалите политически 
партньори/партньори в изследването (Р4, Р6, Р7 и, Р9) ще си сътрудничим за изготвянето 
на проект и окончателен вариант на Политическите препоръки и за да участваме в 
заключителната конференция на проекта.. 
 
Констатациите показват, че в Унгария има няколко организации, като фондация "Роза 

Паркс" и фондация "Аутономия", които създават справедливи възможности за 

образование, така че младите ромски студенти да могат да навлязат на трудовия пазар с 

нужните умения за постигане на успех.Трябва да се спомене използването на филми и 

визуални материали, които са били използвани като образователни средства, за да 

подтикнат хората да размишляват и да осмислят по-добре предизвикателствата и 

постигнатите успехи с помощта на програмите и училищата.При проектите, при които 

филмите и прожекциите са последвани от въпроси към екипа, въздействието е по-голямо. 

Това е уникално за унгарския контекст.  

 

 

Испания 

Интегрираният план за ромите в Каталуния (IPRP) е част от Програмата за ромите и 

социалните иновации към Министерството на труда, социалните въпроси и семействата в 

Барселона, Испания (каталунското правителство).Като публична администрация те 

работят на цялата каталунска територия и са в контакт със семейства с различен профил, 

тъй като условията за живот на ромите в Каталуния са много разнородни.Въпреки това 

структурата установява, че има повече контакти и често работи със семейства, които са в 

уязвимо положение (т.е. ниско социално-икономическо равнище, липса на образователни 

способности и умения..). Поради това IPRP работи в среда, в която трябва да се бори с 

различни трудности и неравенства, за да подобри положението на ромите като цяло, а 

също така да постави акцент върху условията за живот на ромските жени в частност. 

IPRP поддържа близки контакти с основните заинтересовани страни по проекта, главно в 

Каталуния, но също така и в цяла Испания и Европа.По-конкретно, IPRP си сътрудничи със 

следните организации: 

- Сдружения на ромски жени и обикновени жени от ромски произход, които не 

участват в други организации;  
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- обществени образователни центрове: начални училища, гимназии, университети, 

изследователски центрове, центрове за професионално образование и обучение 

…; 

- Публични органи и местни, регионални, национални и международни 

администрации: градски съвети, министерствата в каталунското правителство (на 

културата, икономиката, образованието и обучението, здравеопазването, 

правосъдието, жилищното настаняване...), министерствата в испанското 

правителство (на културата и спорта, социалните права и Програма 2030, 

образованието и професионалното обучение, приобщаването, социалната 

сигурност и миграцията...), Европейската комисия и Агенцията на ЕС за основните 

права, както и с други органи. 

IPRP се управлява от междукултурен екип, съставен от шестима професионалисти от 

ромски произход и трима от неромски произход.Членовете на екипа имат повече от 

петнадесет години опит в работата си съвместно с и за ромските общности, особено за 

ромските жени на местно ниво. 

В регионалния контекст на Испания, особено в Каталунския регион, има действаща 

работна група от политически и академични съветници, в която политическите структури 

работят заедно с ромските семейства на местно ниво и са подкрепени от академични 

изследвания.Подобно припокриване има осезаемо и постоянно въздействие във всички 

изследвани тематични области. Образователните стратегии, които допринасят за 

преодоляването на неравенствата в по-уязвимите групи, сред които са и ромските 

семейства, намират отражение в проекти като финансирания от ЕС проект INCLUD-ED 

Стратегии за приобщаване и социално сближаване в Европа с помощта на 

образованието.Други споменати проекти подчертават пречките, пред които са изправени 

ромските семейства, и успешните стратегии, използвани за преодоляването на тези 

пречки.Сред анализираните тук проекти виждаме, че включването на семействата в 

образователната среда е имало най-положително въздействие. Наред с това проектите 

настояват за усилия от страна на политическите фактори, за заемане на по-активна роля в 

подкрепа на училищата като се гарантира, че са налице политики в подкрепа на ромската 

общност..   

Гърция 

Амбелокипи-Менемени е малка община с приблизително 80 000 жители в префектурата 

на градския комплекс на Солун с общо население 820 000 души, състояща се от седем (7) 

общини: Каламария, Павлу Мела, Солун, Пилеа-Хортач, Корделио-Евосмос, Неаполи-
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Сикиес и Амбелокипои-Менемени.Тя е предградие на централната градска част на Солун 

и заема северозападната част на агломерацията, като източната граница на общината 

граничи със западния край на главната градска община само на 2 км от географския и 

културен център на града. 

 Самата община предоставя почти всички услуги на жителите си, а структурата ѝ е 

резултат от обединяването на двете бивши общини - Амбелокипи и Менемени през 2011 

г. в рамките на национална програма за сливане на местните власти. Вследствие на това 

двата района имат доста различни характеристики - общината се простира в посока изток-

запад в тесни сегменти като Менемени е в края на града, докато Амбелокипи е близо до 

центъра. Поради преминаването на основните пътни и железопътни трасета към град 

Солун, общинският район Менемени се отличава с ограничено жилищно строителство и в 

сравнение с други западни общини има малко градски жилищни райони (има само около 

20 000 жители. Тази градска зона е свързана с общинския район Амбелокипи, която е с 

напълно развита жилищна инфраструктура и има около 60 000 жители. 

 

 Местните жители са заети предимно във второстепенния и третостепенния сектор. 

В общинския район Менемени са разположени големи фабрики, предприятия за търговия 

на едро и бензиностанции. В района се намират и петролни съоръжения, циментовите 

съоръжения на "Хераклес", съоръженията на KTEL (Асоциацията на автобусните 

превозвачи), централният пазар за месо и зеленчуковия пазар на Солун, Центърът за 

технически контрол на превозните средства (VTCC), Администрацията за транспорт и 

комуникации на Солун и много корабни компании. Общинският район Амбелокипи е 

предимно търговски, с много фирми-превозвачи и многобройни възможности за 

развлечение. Във второстепенния сектор на града се развиват различни неинвазивни 

производствени дейности. 

Община Амбелокипи - Менемени е реализирала много европейски програми, свързани с 

ромската общност. Един от най-важните проекти е участието на общината като партньор - 

в рамките на изпълнението на европейската програма URBACT III, първата покана за 

представяне на предложения за създаване на мрежи за действия - в мрежа с осем други 

транснационални партньори (Гент, Берлин, Гьотеборг, Нант, Барселона, Талин, София и 

Авейро) водещ партньор е Центърът за образование в град Гент, Белгия, в проект, 

озаглавен "Въздействие върху преждевременното напускане на училище - превенция на 

преждевременното напускане на училище” (фаза А) (ВЪЗДЕЙСТВИЕ върху 

преждевременното напускане на училище - Предотвратяване на преждевременното 

напускане на училище) "Проследяване на развитието" (фаза Б). Посредством тази 

програма бяха реализирани действия за превенция на ранното напускане на училище, 
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което е много често срещано сред ромското население. Важен резултат от програмата 

беше създаването на училище за втори шанс в района на Агиос Нектариос, където живеят 

роми. 

 

 Общината също така създаде нова социална структура - Общностен център с 

ромски филиал, разположен врайон Агиос Нектариос. Това даде изключителна 

възможност да се възприеме различен подход към осъществяването на връзка с хората, 

които са в най-висок риск (или тези, които могат в най-голяма степен да спечелят от 

подкрепата). В Отдела за работа с ромите има социален работник, психолог, ромски 

медиатор и специалист по образованието, които работят ежедневно в общността, на 

място.Те контактуват директно с хората от общността, а не чрез пълномощници (което би 

могло да стане причина за изкривяване или размиване на посланията ). След като 

опознаят добре хората, служителите се опитват да подкрепят ромите, за да им помогнат 

да посрещнат своите нужди, насърчават ги и ги подпомагат да предприемат стъпки, за да 

си помогнат сами..  

Амбелокипи-Менемени поддържа тесни връзки и сътрудничество с местните 

заинтересовани страни, за да се справи ефективно с предизвикателствата пред региона, 

свързани с образованието, социалното сближаване и заетостта. 

Местната група от заинтересовани страни включва. 

● директори на местни училища, включително: 

общообразователни училища, начални училища, детски 

градини, техникуми, вечерни училища, училища "втори шанс", 

институти за професионално образование (интеграция чрез 

образование и обучение - след завършване на средно 

образование) 

● Ръководителят на  на “Lighthouseofthe World” (център за 

подкрепа и закрила на ромски деца) 

● Младежи - представители на “Lighthouseofthe World" 

● Общностни групи на местно ниво  

● Заместник-кмет по въпросите на образованието 

● Представител на компанията за градски транспорт 

 

Като цяло документалното изследване подчертава, че културните въпроси трябва да 

бъдат включени в осигуряването на повече права на  жените от ромски произход и да се 

подкрепят ромските семейства от общността да се гордеят със своя произход.Чрез 

реализирането на действия за осигуряването на повече права на жените се наблюдава 
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повишаване на участието им в социалния живот на местната общност, както и в 

образователната среда.Основните предизвикателства пред ромите са липсата на интерес 

и участие, предразсъдъците и стереотипите за образованието, съпротивата за промяна на 

нагласите. И накрая, липсата на информация за възможностите за образование е основен 

проблем и пречка. Работата "отвътре" в общността е от първостепенно значение, а 

възходящият подход е особено важен.Гръцкият заместник-омбудсман по правата на 

децата подчерта, че майките могат да играят важна роля в подготовката на децата за 

училище и в усилията да успеят да обърнат порочния кръг на маргинализацията.По-

специално политиците и лицата, вземащи решения, трябва да спрат да използват 

реторика, която заклеймява ромите, а властите трябва да насърчават положителния образ 

на ромското население, като използват инструменти на кампаниите, като например 

кампанията на Съвета на Европа "Dosta!" 

 

 

Великобритания 

Университетът в Ковънтри има дългогодишни традиции като образователна институция, 
чиито корени водят началото си още от Училището по дизайн в Ковънтри през 1843 г. 
Основан като политехнически университет с фокус върху квалификацията на местната 
общност, за да отговори на нуждите на големите мултинационални компании в Ковънтри 
и Мидландс, днес университетът се гордее със традициите си в сферата на 
изследователската дейност, ориентирана към индустрията, която се развива чрез тясно 
сътрудничество с индустрията и местната икономика. Обучението във факултетите 
обхваща различни области - от наука, технологии и инженерство до здравеопазване, 
дизайн, бизнес и образование. През 2014 г., 2015 г. и 2016 г. университетът е избиран за 
най-добрия модерен университет във Великобритания. Университетът в Ковънтри 
направи значителни инвестиции, включително многомилионна инвестиция в новата ни 
стратегия за научни изследвания "Високи постижения с голямо въздействие".  
 
Центърът за изследване на танца (C-DaRE), разположен във Факултета по изкуства и 
хуманитарни науки, е един от водещите изследователски центрове на университета и 
провежда изследвания в международен мащаб. Центърът C- DaRE е специализиран в 
приобщаваща интердисциплинарна дейност в сферата на художествените и научните 
изследвания.C-DaRE възприема водещи научноизследователски разработки, включително 
дигитализация и нови технологии в танца, саморефлексивно изследване на въплътените 
практики, колективни и политически действия, културна стойност и разширени 
социологически полета.Освен това C-DaRE се стреми да изследва и да дава препоръки за 
правните рамки, които могат да се използват за подкрепа и овластяване на културния и 
творческия сектор в новата цифрова икономика. 
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Университетът в Ковънтри ще ръководи Плана за осигуряване на качеството за РП5 и 
оценката на проекта, създаден от консорциума, и ще следи за приобщаващата 
методология, както и за научната работа, свързана с ромските жени и срещите на 
студентите, съчетани със социалните и културните аспекти, като полага усилия в рамките 
на РП5 за дефиниране на концептуалната рамка, въз основа на която е направено 
документалното изследване, в тясна връзка с П4, П6, П7 и П8. Освен това Университетът в 
Ковънтри има богат опит в сътрудничеството с местни организации.В този смисъл вече 
сме работили в сътрудничество с П5.Освен това ще си сътрудничим с П5, за да изградим 
мост към процеса на създаване на политики и към ангажирането на общностите, особено 
на ромската общност, и ще допринесем за методологическите и техническите аспекти на 
проекта.  
 
C-DaRE е водещ световен изследователски център, който провежда изследвания на широк 
спектър от дейности в областта на изкуствата и хуманитарните науки, много от които в 
сътрудничество с професионални артисти, благотворителни дружества и организации, 
като в значителна степен си сътрудничи и със специалисти от други области, включително 
(например) когнитивни психолози, антрополози, експерти по право, експерти по културно 
наследство, екипи от социални служби и медии и комуникации.Силните страни на 
центъра са в областта на цифровото публикуване и трансформирането на хуманитарните 
и социалните науки, анализа на педагогическите практики и преподаването, съобразено с 
научните изследвания, изследването, базирано на практика, материалното и 
нематериалното културно наследство и приобщаващите танцови практики и методи на 
преподаване. В допълнение към водещата роля на Университета в Ковънтри в няколко 
проекта на ЕС, изследователка от университета успешно изпълнява проекти чрез няколко 
ромски организации в Обединеното кралство, Европа, Турция и САЩ. Тези европейски 
проекти са признати от Европейската комисия чрез различни награди, като например 
"Истории на успеха" или "Примери за добри практики", и са подкрепени от 
комуникативни методики и пряко включват ромски жени и младежи.  
 

Извършват се дейности в Ковънтри, Великобритания, както и извън този периметър 

(Шефилд, Манчестър, Уорчестър, Бирмингам и други райони на Великобритания) и има 

големи различия в отделните градове. В Ковънтри има голям процент румънски ромски 

семейства и Университета в Ковънтри е в тесни връзки с тази заинтересована страна. 

Изградена е стабилна мрежа в град Ковънтри и тези ключови заинтересовани страни имат 

голямо желание за участие в проекта. В съседния град (Бирмингам) има много ромски 

семейства, предимно от Румъния, но няма активна организация на ромите и градът е 

доста сегрегиран. Съществуват и няколко сериозни проблема, като трафик на хора, 

изчезнали деца, рецидивисти, които изискват специализирано внимание. Мрежата в 

Шефилд е смесена, тъй като там има много голяма словашка ромска общност, която е в 

близки отношения с организацията CYFP (“грижа за бъдещето на младите хора”) - 

партньор по проекта. 
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Настоящата среда, в която работи Университета в Ковънтри, е висшето образование, а във 

Великобритания има много малко изследователи от ромски произход.Университета 

BUCKS даде обещание да се опита да предизвика промяна и да насърчи повече членове 

на ромската общност да получат достъп до висше образование. BREXIT също създаде 

голямо объркване във Великобритания и това стана причина за изключително напрегнат 

политически и социален климат. Приемат се няколко закона, които засягат членовете на 

ромската общност и имигрантите.Ситуацията е напрегната в цялата Великобритания. 

 

Осъществява се тясно и активно взаимодействие с ромските общности и Университетът в 

Ковънтри работи съвместно с няколко ключови организации, които работят с ромски жени 

на местно ниво.  

Местната и националната група от заинтересовани страни включва: 

● Директори на местни училища, включително: общообразователни 

училища, начални училища, детски градини, техникуми, вечерни 

училища, училища "втори шанс", институти за професионално 

образование (висше образование - обучение след завършване на 

средно образование - гимназиален етап на средното образование) 

● Местни и национални ромски благотворителни организации 

(центрове за подкрепа и закрила на ромски деца и социални услуги) 

● Общностни групи на местно ниво 

● Специалисти в областта на образованието и преподаватели 

 
В контекста на Великобритания съществува ясно разграничение между език и 
идентичност.Цигани, роми и пътуващи общности са термини, които се използват, и с 
които общностите се самоопределят, което означава, че представеното по-долу 
документалното изследване също отразява тази терминология. Констатациите 
подчертават, че за социалното приобщаване на ромите ще се изискват и интервенции, 
които да започнат далеч преди децата да започнат формално образование.Изследването 
подчертава, че общите нива на образователните постижения на ромските деца са много 
по-ниски от средните. Това изследване предоставя доказателства, че в областта на 
образованието общностите на циганите, ромите и пътуващите общности имат различни 
резултати в отделните сектори. 
 

Заключение:  

Констатациите подчертават, че съществуват редица образователни и обществени 

бариери, включително бедност, изключване и дискриминация, които продължават да 
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пречат на ромските студенти (особено на жените и момичетата) да получат достъп до 

възможностите, предлагани от висшите учебни заведения в Европа.Тази ситуация се 

изостри още повече от пандемията от COVID-19, която подчерта цифровото разделение, 

което означава, че достъпът до образование за ромската общност е засегнат още повече. 

Наскоро Европейската комисия предприе действия за прилагане на стратегии и 

политически мерки, за да помогне за премахването на бариерите, пред които е изправена 

ромската общност. 

Като част от тази нова инициатива, озаглавена "RTRANSFORM", партньорите от България, 

Гърция, Унгария, Испания и членове на местната общност от Великобритания имат за цел 

да насърчат равния достъп до качествено и приобщаващо образование за ромските жени. 

Това базово проучване дава на консорциума обща представа за състоянието на всяка 

организация и за пропуските, които са налице в няколко тематични области. Екипът на 

проекта ще работи заедно с ромските жени и момичета на местно ниво и с групите на 

общността "Срещи на студентки от ромски произход" (RWSG), за да подпомогне 

измерването на въздействието и да предостави ресурси, включително наръчници, 

ръководства, филми, препоръки за политики, както и научни статии, основани на 

констатациите по проекта. 

Надяваме се, че това теоретично изследване ще насърчи участието на работещите пряко и 

рамо до рамо с ромските жени и момичета в образованието в цяла Европа, за да се 

създаде ново пространство за дебат и положителни действия в сектора на образованието. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 
 
 
България 
 

Преждевременно напускане на училище 

БЪЛГАРИЯ "Всеки ученик ще бъде отличник" е 
многогодишна образователна 
програма на Център "Амалипе", 
която разработва цялостна 
интеркултурна програма за 
намаляване на отпадането на 
ромските деца, повишаване на 
мотивацията им за образование и 
насърчаване на активното участие 
на ученици и родители в 
образователния процес, 
съхраняване на ромската култура и 
включването й в училищната 
програма. 
 
Източник: 
http://www.amalipe.com/index.php?
nav=projects&id=91&lang=2 
www.amalipe.com/files/publications
/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf 

Основни констатации: 
Програмата представя устойчив модел, изпитан в 
практиката, който превръща училището в 
приветливо мултикултурно пространство за всички 
деца, съхранява тяхната идентичност и повишава 
техните резултати в образованието 
 
Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 
разработва ли този източник?  
 Моделът е създаден и се прилага от Център 
"Амалипе". През 2016 г. е извършена независима 
оценка на програмата. Включена е хипервръзка. 

Последици за проекта: 
Добрата практика представя устойчив образователен 
модел за образователна интеграция на ромите, като 
се обръща специално внимание и на 
преодоляването на бариери в образованието пред 
ромските момичета 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=91&lang=2
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
http://www.amalipe.com/files/publications/Amalipe_TSA_evaluation_sum2.pdf
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Граждански мониторингов доклад 
за изпълнение на националната 
стратегия за интеграция на ромите 
в България 
2018.Assessingtheprogressinfourkey
policyareasofthestrategy 
2017.Focusingonstructuralandhorizo
ntalpreconditionsforsuccessfulimple
mentationofthestrategy 
Докладите са изготвени в рамките 
на пилотния проект за мониторинг 
на ромското гражданско общество 
- "Изграждане на капацитет за 
ромското гражданско общество и 
укрепване на неговото участие в 
мониторинга на националните 
стратегии за интеграция на 
ромите". Пилотният проект се 
изпълнява от Европейската 
комисия, ГД "Правосъдие и 
потребители". Той се координира 
от Центъра за политически 
изследвания на 
Централноевропейския 
университет (ЦЕУ), в партньорство 
с Европейската мрежа от ромски 
местни организации (ERGO), 
Европейския център за правата на 
ромите (ЕЦПР), Фондация Ромски 
секретариат (FSG) и Ромския 
образователен фонд (REF) и се 
изпълнява с участието на около 90 
НПО и експерти от до 27 държави 
членки. 

Основни констатации: 
Доклад за 2017 г. Секторът на образованието 
отбелязва най-значителен напредък в прилагането 
на националните стратегии за интеграция на ромите.  
Развитието на политиката в областта на масовото 
образование и вниманието от страна на политиците 
към осигуряването на пълно присъствие на етапите 
на предучилищно и начално училищно образование 
(което се превърна в основен приоритет за 
настоящото правителство) са сред основните 
причини за напредъка при образователната 
интеграция. 
Посещаемостта в училище на ромските деца на 
етапа на предучилищно образование се е повишила, 
но все още е под средната.  Наличието на финансови 
бариери (напр. такси за детска градина), липсата на 
интеркултурна перспектива и липсата на съвременни 
методи на преподаване, които да отчитат 
особеностите на ромските деца и родители, са най-
сериозните предизвикателства по отношение на 
достъпа им до качествено предучилищно 
образование. 
Постигнат е значителен напредък по отношение на 
записването на ромите в началното училище и 
намаляването на процента на отпадналите ученици.  
Остават някои предизвикателства, особено по 
отношение на осигуряването на записването в 
средните училища (8-12 клас) и развитието на 
образованието в селските райони. 
През разглеждания период бяха разкрити 
значителни оставащи предизвикателства в 
насърчаването на етнически смесено, приобщаващо 
образование и десегрегация. Постоянните 
предизвикателства остават забележими и по 
отношение на повишаването на резултатите от 
обучението и качеството на образованието.  Новият 
модел на финансиране на училищната система дава 
надежда за по-добро насочване на ресурсите към 
училищата в неравностойно положение. 
Доклад за 2018 г. 
Положителните тенденции по отношение на 
премахването на таксите за детски градини в новите 
общини все още не са подкрепени от националната 
политика. 
Постигнат е значителен напредък по отношение на 
записването на ромите в началното училище и 
намаляването на процента на отпадналите ученици. 
Създадената през 2017 г. междуинституционална 
рамка за редовно обучение дава определени 
положителни резултати.  Новият модел на 
финансиране на училищната система дава надежда 
за по-добро насочване на ресурсите за училищата в 
селските райони.  Отпускането на допълнителни 
средства за работа с деца и ученици от уязвими 
групи е важна положителна стъпка, която може да 
помогне на тези училища да назначат училищни 
медиатори и да задържат мотивирани учители. 
Въпреки това остават значителни предизвикателства 
при насърчаването на етнически смесено, 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Последици за проекта: 
 

 

Участие в образование в ранна детска възраст и задължителното училищно образование 

БЪЛГАРИЯ Граждански мониторингов доклад 

за изпълнението на националната 

стратегия за интеграция на ромите в 

България 

2017.Focusingonstructuralandhorizon

talpreconditionsforsuccessfulimpleme

ntationofthestrategy 

Докладът е изготвен в рамките на 

пилотния проект за мониторинг на 

ромското гражданско общество - 

"Изграждане на капацитет за 

ромското гражданско общество и 

укрепване на неговото участие в 

мониторинга на националните 

стратегии за интеграция на ромите". 

Пилотният проект се изпълнява от 

Европейската комисия, ГД 

"Правосъдие и потребители". Той се 

координира от Центъра за 

политически изследвания на 

Централноевропейския университет 

(ЦЕУ), в партньорство с 

Европейската мрежа от ромски 

местни организации (ERGO), 

Европейския център за правата на 

ромите (ЕЦПР), Фондация Ромски 

секретариат (FSG) и Ромския 

образователен фонд (REF) и се 

изпълнява с участието на около 90 

НПО и експерти от до 27 държави 

членки. 

Доклад за 2017 г. Секторът на образованието 

отбелязва най-значителен напредък в прилагането 

на националните стратегии за интеграция на 

ромите. Развитието на политиката в областта на 

масовото образование и вниманието от страна на 

политиците към осигуряването на пълно присъствие 

на етапите на предучилищно и начално училищно 

образование (което се превърна в основен 

приоритет за настоящото правителство) са сред 

основните причини за напредъка при 

образователната интеграция. 

Посещаемостта в училище на ромските деца на 

етапа на предучилищно образование се е повишила, 

но все още е под средната. Наличието на финансови 

бариери (напр. такси за детска градина), липсата на 

интеркултурна перспектива и липсата на 

съвременни методи на преподаване, които да 

отчитат особеностите на ромските деца и родители, 

са най-сериозните предизвикателства по отношение 

на достъпа им до качествено предучилищно 

образование. 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? Център "Амалипе" 

ръководи консорциума в България, който е изготвил 

доклада. 

 

http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Фондация “Тръст за социална 

алтернатива”: Програми за ранно 

детско развитие 

Фондация „Тръст за социална 
алтернатива“ е неправителствена 
организация, която отпуска 
безвъзмездни средства и се 
занимава с намаляване на 
бедността и намаляване на 
различията в постиженията.  За тази 
цел те подкрепят дейности в четири 
области на програмата: “Най-ранно 
развитие", "Ранно обучение и 
грижи", "Образователни 
постижения" и "Икономически 
успех на семейството". 

Един от големите проекти на 
организацията, изпълняван в 
партньорство с редица местни 
ромски и проромски организации, е 
"Готови за училище". Той е 
разработен и се изпълнява в 
България съвместно със Световната 
банка. 

Проектът "Готови за училище" има 
за цел да предостави важна 
информация за формирането на 
държавните политики относно 
подходите за увеличаване на 
включването на деца от уязвими 
общности в детските градини в 
България и ефектите от 
посещаването на детска градина за 
училищната готовност на децата, 
както и да насърчи цялостното 
включване в ранния образователен 
процес на деца от семейства в 
неравностойно положение.  
Проектът стартира през 2014 г. като 
национален проект и се изпълнява 
за четвърта поредна година от 
Фондация "Тръст за социална 
алтернатива" (ТСА) в партньорство с 
16 неправителствени организации и 
с финансовата подкрепа на 
фондация "Америка за България".  
Фондът за стратегическа оценка на 
въздействието на Световната банка 
и “Лабораторията за борба с 
бедността“ (PovertyActionLab) 
извършват независима оценка на 
въздействието на проекта.  През 
2014-2015 г.  Проектът се осъществи 
в детски градини в 235 населени 
места и обхвана 5 737 деца от 
уязвими общности.  Във всяко 

Основни констатации: 

“Готови за училище” е мащабно многоцентрово 

рандомизирано контролирано проучване, 

проведено в периода 2014-2015 г. в 236 бедни 

населени места в България, с цел да се увеличи 

посещаемостта на целодневните детски градини 

сред деца от бедни семейства, предимно от ромски 

и турски етнос. Настоящото проучване установява, 

че осигуряването на безплатен достъп до детска 

градина намалява наполовина броя на децата на 

възраст между 3 и 5 години, които не са записани в 

детска градина и увеличава посещаемостта с около 

20 %.  Допълнителните финансови стимули в размер 

на 7 лв. или 20 лв. месечно, предоставяни в рамките 

на изследването при условие за посещаване на 

занятията, не оказват пряко въздействие върху 

записването и посещаемостта, което е знак, че 

разходите, свързани със записването в детска 

градина, са по-съществена пречка, отколкото 

възприетите нагласи и потребности от 

допълнителни финансови стимули.  Организирането 

на срещи в населените места с цел предоставяне на 

информация за значението на детската градина 

също не оказва влияние върху посещаемостта, 

въпреки че води до известно подобряване на 

представата на родителите за ползите от детската 

градина, както и до повишаване на амбициите на 

родителите за техните деца, особено за момичетата. 

Като цяло премахването на таксите за детска 

градина е най-ефективната стратегия за увеличаване 

на посещаемостта в детските градини.  Въпреки това 

краткосрочният ефект върху развитието на децата и 

развиващите се езикова и цифрова грамотност, 

двигателни и социално-емоционални умения е 

смесен: до известна степен положителен за децата 

от българския етнос и отрицателен за децата от 

ромски и турски произход.  Тези резултати показват, 

че ползите от детската градина може да не са 

незабавни за всички деца, особено за децата от 

малцинствените групи, които може да се нуждаят от 

допълнителна подкрепа за успешен преход към 

детската градина и да имат полза от посещаването 

ѝ. 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? 

Център "Амалипе" е една от местните организации, 

които изпълняват проекта 
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Участие в придобиване на по-високи образователни степени 
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БЪЛГАРИЯ Граждански мониторингов 

доклад за изпълнение на 

националната стратегия за 

интеграция на ромите в 

България 

 

2018.Assessingtheprogressinfourk

eypolicyareasofthestrategy 

 

2017.Focusingonstructuralandhori

zontalpreconditionsforsuccessfuli

mplementationofthestrategy 

 

Докладите са изготвени в 

рамките на пилотния проект за 

мониторинг на ромското 

гражданско общество - 

"Изграждане на капацитет за 

ромското гражданско общество 

и укрепване на неговото участие 

в мониторинга на националните 

стратегии за интеграция на 

ромите". Пилотният проект се 

изпълнява от Европейската 

комисия, ГД "Правосъдие и 

потребители". Той се 

координира от Центъра за 

политически изследвания на 

Централноевропейския 

университет (ЦЕУ), в 

партньорство с Европейската 

мрежа от ромски местни 

организации (ERGO), 

Европейския център за правата 

на ромите (ЕЦПР), Фондация 

Ромски секретариат (FSG) и 

Ромския образователен фонд 

(REF) и се изпълнява с участието 

на около 90 НПО и експерти от 

до 27 държави членки. 

Основни констатации: 

Доклад за 2017 г. Секторът на образованието 

отбелязва най-значителен напредък в прилагането на 

националните стратегии за интеграция на ромите. 

Постигнат е значителен напредък по отношение на 

записването на ромите в началното училище и 

намаляването на процента на отпадналите ученици. 

Остават някои предизвикателства, особено по 

отношение на осигуряването на записването в 

средните училища (8-12 клас) и развитието на 

образованието в селските райони. 

През разглеждания период бяха разкрити значителни 

оставащи предизвикателства в насърчаването на 

етнически смесено, приобщаващо образование и 

десегрегация. Постоянните предизвикателства 

остават забележими и по отношение на 

повишаването на резултатите от обучението и 

качеството на образованието. Новият модел на 

финансиране на училищната система дава надежда за 

по-добро насочване на ресурсите към училищата в 

неравностойно положение. 

Доклад за 2018 г. 

Създадената през 2017 г. междуинституционална 

рамка за редовно обучение дава определени 

положителни резултати. Новият модел на 

финансиране на училищната система дава надежда за 

по-добро насочване на ресурсите за училищата в 

селските райони. Отпускането на допълнителни 

средства за работа с деца и ученици от уязвими групи 

е важна положителна стъпка, която може да помогне 

на тези училища да назначат училищни медиатори и 

да задържат мотивирани учители. Въпреки това 

остават значителни предизвикателства при 

насърчаването на етнически смесено, приобщаващо 

образование и десегрегация. Постоянните 

предизвикателства остават видими и когато става 

въпрос за подобряване на академичните постижения 

и качеството на образованието. Необходими са 

повече мерки за увеличаване на броя на учениците от 

ромски произход  в средното образование. 

 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? Център "Амалипе" 

ръководи консорциума в България, който е изготвил 

доклада. 

http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Последици за проекта: 

 

Фондация “Тръст за социална 

алтернатива”: Образование и 

реализация на ромската 

общност: национално 

представително проучване 

Изследването е проведено от 

Глобал Метрикс и има за цел да 

определи нивото на висше 

образование сред ромското 

население, като го сравни с вече 

проведеното проучване от 2011 

г.  Общият брой на лицата, 

обхванати от проучването, е 4 

164, от които 3 655 лица, 

живеещи в ромски 

махали/квартали/или райони с 

компактно ромско население, 

които се идентифицират като 

роми и 509 лица, живеещи в 

квартали с преобладаващо 

българско население или в 

квартали със смесено 

население. 

 

Източник:http://socialachieve
ment.org/web/files 

Основни констатации: 

Сравнителните данни между изследванията, 

проведени през 2011 г. и 2019 г., показват ясни 

промени в образователния статус на ромските 

общности в България.  Тази промяна, от своя страна, 

рефлектира върху заетостта и начина на живот на 

ромските общности.  Наблюдава се участие в 

образованието на все по-голяма част от учениците от 

ромски произход, което се отразява и на вероятността 

по-голяма част от учениците от ромски произход  да 

получат висше образование. През последните 10 

години шест пъти повече ромски младежи са 

завършили висше образование, а завършилите 

средно образование са се удвоили. Нагласите към 

висшето образование се повишават както сред 

момчетата, така и сред момичетата, но стереотипите, 

че момичетата трябва да бъдат с по-ниско 

образование от момчетата, се запазват и вече се 

споделят от по-голям процент от ромското население.  

Нагласите за по-продължително образование 

(измерени въз основа на възрастта, до която да 

останат в образователната система) на младите 

момчета и момичета в ромските общности се 

повишават.  Отново най-често срещаният отговор е 18 

години и за двете групи, но данните показват, че 

разпределението през 2019 г. е ориентирано към по-

голяма възраст, както за момчетата, така и за 

момичетата. Разликата между двата пола е много 

малка, в полза на момчетата.  В същото време 

разликите между поколенията ясно показват, че по-

младите поколения остават в образованието по-

дълго, отколкото техните родители, баби и дядовци. 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? НЕ 

Последици за проекта: 

 

http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
http://socialachievement.org/web/files/richeditor/dokumenti/Education%20and%20Employment%20survey%20report%202020.pdf
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Сегрегация в образованието на децата от ромски произход 

БЪЛГАРИЯ Граждански мониторингов 

доклад за изпълнение на 

националната стратегия за 

интеграция на ромите в България 

2019. Идентифициране на 

празните места в политиката за 

приобщаване на ромите 

2018.Assessingtheprogressinfourke

ypolicyareasofthestrategy 

2017.Focusingonstructuralandhoriz

ontalpreconditionsforsuccessfulimp

lementationofthestrategy 

Докладите са изготвени в рамките 

на пилотния проект за 

мониторинг на ромското 

гражданско общество - 

"Изграждане на капацитет за 

ромското гражданско общество и 

укрепване на неговото участие в 

мониторинга на националните 

стратегии за интеграция на 

ромите". Пилотният проект се 

изпълнява от Европейската 

комисия, ГД "Правосъдие и 

потребители". Той се координира 

от Центъра за политически 

изследвания на 

Централноевропейския 

университет (ЦЕУ), в партньорство 

с Европейската мрежа от ромски 

местни организации (ERGO), 

Европейския център за правата на 

ромите (ЕЦПР), Фондация Ромски 

секретариат (FSG) и Ромския 

образователен фонд (REF) и се 

изпълнява с участието на около 

90 НПО и експерти от до 27 

Основни констатации: 

Докладът за 2019 г. обхваща вторичната сегрегация в 
образованието.  В главата се анализира увеличаването 
на вторичната сегрегация в образованието на 
ромските деца.  Въз основа на данни от изследователи 
и информация от Министерството на образованието в 
главата се посочва, че всяко пето учебно заведение е 
напълно сегрегирано, а над 17% са смесени, но се 
развиват в посока вторична сегрегация.  Въпреки че 
по-голямата част от училищата и детските градини с 
голям брой деца от уязвими групи се намират в 
селските райони, увеличаването на сегрегацията в 
образованието се дължи на нарастването на броя на 
вторично сегрегираните училища извън ромските 
квартали в големите градски райони.  Основните 
причини за това са задълбочаването на социалните 
дистанции и увеличаването на антиромските 
настроения. 

В главата се описват някои политически отговори на 
тези проблеми (включително минимални нормативни 
промени и национална програма за десегрегация, 
финансирана от националния бюджет), като се 
твърди, че те не са достатъчни и трябва да бъдат 
продължени от цялостна политика на национално и 
общинско равнище. 

Докладът за 2018 г. включва раздел за борба срещу 

дискриминацията, сегрегацията и други форми на 

антиромските настроения в образованието. Въпреки 

това остават значителни предизвикателства при 

насърчаването на етнически смесено, приобщаващо 

образование и десегрегация. Постоянните 

предизвикателства остават видими и когато става 

въпрос за подобряване на академичните постижения 

и качеството на образованието. Необходими са 

повече мерки за увеличаване на броя на учениците от 

ромски произход  в средното образование. 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? Център "Амалипе" 

ръководи консорциума в България, който е изготвил 

доклада. 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/RCM-Y2-C1-Bulgaria-PUBLISHED.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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държави членки. Последици за проекта: 

Проект и доклад "Без сегрегация". 

Проектът се изпълнява от Център 

"Амалипе” (България) (водещ 

партньор), Фондация Ромски 

секретариат (Испания) и 

Европейски ромски 

информационен офис (Белгия).  

Финансира се от Програмата за 

права, равенство и гражданство 

на Европейския съюз (2014 - 2020 

г.). 

Общата цел на проекта е да се 

създадат предпоставки и да се 

повиши политическата 

ангажираност за действия на 

местно ниво за борба с 

училищната сегрегация и 

Основни констатации: 

Изследователският екип проведе проучване на 

текущото състояние на училищната сегрегация, като 

обхвана всички области в България.  Проучването 

показва съществуването на училища с концентрация 

на уязвими групи и сегрегирани училища 

(включително професионални гимназии) във всяка 

област и община, където има такива.  Предложени са 

и видове дейности за превенция на вторичната 

сегрегация, както и за създаване на мултикултурна 

среда в случаите на училища, които са единствени в 

населеното място и обучават ученици само от една 

етническа група.  Видове дейности са предложени и в 

началните сегрегирани училища в ромските махали.  

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? Център "Амалипе" 

изпълнява проекта 
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подобряване на достъпа на 

ромите до качествено 

образование чрез: борба с 

антиромските стереотипи и 

повишаване на информираността 

на заинтересованите страни, 

овластяване на местните ромски 

общности, установяване на 

сътрудничество, което включва 

образователни органи, 

професионалисти и 

представители на ромската 

общност. 

Целите на проекта са: проучване 

на съществуващата ситуация с 

училищната сегрегация на 

местно, регионално и национално 

равнище; взаимно обучение и 

обмен на успешни модели за 

създаване на предпоставки и 

повишаване на политическата 

ангажираност за предотвратяване 

на сегрегацията (от Испания), за 

действия за намаляване на 

сегрегацията (от България), за 

интегриране на децата мигранти 

от ромски произход в масовите 

училища в приемащите държави 

(Белгия, Испания);  обучение на 

професионалисти и други 

заинтересовани страни за 

извършване на дейности за 

избягване на училищната 

сегрегация и преодоляване на 

съществуващата; повишаване на 

осведомеността и създаване на 

благоприятна обществена среда; 

изграждане на капацитет на 

ромското и проромското 

гражданско общество, действащо 

на местно равнище. 

Докладът  Без сегрегация 

представя карта на училищната 

сегрегация в България 

https://amalipe.bg/portfolio/nosegr

egation-local-action-against-school-

segregation-of-roma/ 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

-        Последици за влиянието на политиката: 

-        Други последици за проекта 
RTRANSFORM: 

 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2021/03/D2.1_School-segregation-maps-in-Bulgaria_BGversion.pdf
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
https://amalipe.bg/portfolio/nosegregation-local-action-against-school-segregation-of-roma/
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Участие на ромските жени в дейности за учене през целия живот 

БЪЛГАРИЯ 

FamilyEduNet - Семейства в 
подкрепа на успеха в 
училище е двугодишен 
европейски проект, 
финансиран по програма 
"Еразъм+" на Европейския 
съюз, който има за цел да 
надгради постигнатия 
успех по проект XarxaClau 
на FAPAC.  Консорциумът 
по проекта включва 7 
организации. 

Целите на проекта са: 
създаване на мрежа от 
организации за 
подпомагане и обучение 
на семейства в успешни 
образователни практики 
(УОП); разпространение на 
научни доказателства, 
които водят до УОП на 
семейства на ученици и 
родителски асоциации в 
Европа; обучаване на 
семейства в УОП със 
специален фокус върху 
семейства от ромски 
произход и живущи в 
селски район; 
предоставяне на 
семействата и на 
образователната общност 
като цяло инструменти за 
създаване на мрежа от 
семейства, за да се 
постигне успех в 
образованието.  

http://familyedunet.blogspot.c
om/ 

Основни констатации: 

Основен резултат от проекта беше отворен онлайн 
курс за обучение на родители и наръчник за 
обучение на семейства в УОП. 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 
разработва ли този източник? Да, като партньор 

Последици за проекта 

http://familyedunet.blogspot.com/
http://familyedunet.blogspot.com/


29 
 

  
 

  

FinanceGO: Обучение на 
преподаватели за курсове по 
финансова грамотност за 
млади хора в риск 

FinanceGO е двугодишна 
инициатива, финансирана по 
програма "Еразъм+", КА 2.  
Основната цел на проекта е 
планиране и разработване на 
програма за обучение по 
финансова грамотност, която 
ще бъде насочена към млади 
хора от групи в 
неравностойно положение в 
обществото (със специален 
фокус върху жените). 
Проектът използва ноу-хау, 
разработено в рамките на 
проекта Edufin.   

Цели: Разработване на 
наръчник “FinanceGO” за 

Основни констатации: 

Проектът създаде модел и набор от инструменти за 

повишаване на финансовата грамотност сред възрастните 

(включително жените) от уязвимите групи, със специален 

фокус върху ромите. 

Създадените инструменти са: 

O2 FinanceGO Ръководство за преподаватели за 

провеждане на часове по финансова грамотност за млади 

хора, изложени на риск от социално изключване 

O3 Курс за обучение на FinanceGO за преподаватели за 

това как да провеждат курсове по финансова грамотност за 

млади хора в риск 

 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ разработва 

ли този източник? Да, като партньор 
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преподаватели за това как да 
провеждат часове по 
финансова грамотност за 
млади хора в риск; 
Провеждане на обучение за 
преподаватели от различни 
организации за това как да 
провеждат часове по 
финансова грамотност за 
млади хора в риск; Създаване 
на мрежа от заинтересовани 
страни, включваща 
преподаватели, организации, 
които работят с млади хора в 
риск, и публични 
администрации, които се 
интересуват от това как да 
включат по-добре и да 
покрият нуждите от 
финансова грамотност в 
образованието за възрастни; 
Улесняване на достъпа на 
младите хора в риск до 
знания по финансова 
грамотност като инструмент 
за постигане на социално 
включване. 

http://www.amalipe.com/index
.php?nav=projects&id=120&lan
g=2 

Последици за проекта 

http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
http://www.amalipe.com/index.php?nav=projects&id=120&lang=2
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Edu-Fin. Проектът EDU-FIN 

(Разработване на процеси на 

участие за създаване на 

учебна програма за 

финансово образование, 

насочена към млади 

възрастни в риск) е 

двугодишна инициатива, 

финансирана по програма 

"Еразъм+", KA2. Основната 

цел на проекта е планиране и 

разработване на програма за 

обучение по финансова 

грамотност, която ще бъде 

насочена към младежи от 

групи в неравностойно 

положение (предимно жени) 

в обществото. Програмата за 

обучение по финансова 

грамотност има за цел да 

насърчи обучението по 

предприемачество на 

младежи в риск, да повиши 

пригодността им за заетост и 

създаване на бизнес, както и 

да ги подкрепи в бъдещия им 

живот и кариера в 

съответствие с тяхното 

личностно и професионално 

развитие. 

Основната цел на EDU-FIN е 
създаването на групи и екипи, 
формирани от млади хора, 
които участват в процеса по 
финансова грамотност, 
разработен в рамките на 
проекта. 

Друга основна цел на проекта 

EDU - FIN е създаването на 

методология за финансова 

грамотност и план за нейното 

прилагане, насочени към 

целевата група. Проектът 

предлага и учебна програма 

за финансова грамотност. 

Всеки от петимата партньори 

по проекта е работил с група 

от 15 младежи на възраст 18-

Резултатите от проекта са: 

6 различни национални проучвания на английски език с 

резултат от първата фаза на изследването, фокусирани 

върху събирането и систематизирането на програмите в 

областта на финансовото образование, които вече се 

осъществяват на всяка от техните територии 

Сравнително изследване на програмите за финансово 
образование в страните партньори 
(https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/) 

Методология на EDU-FIN 

Учебна програма на EDU-FIN 

 

 

 

 

 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ разработва 
ли този източник? Да, като партньор 

 

https://edufinproject.eu/outcomes/national-reports/
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KEYROMA: Разработване на 
ключови компетенции в 
областта на социалните 
умения за ромските жени с 
цел увеличаване на участието 
им в сектора на услугите 

Проектът KEYROMA се 

финансира от Програмата за 

учене през целия живот на 

Европейската комисия и се 

изпълнява в пет различни 

държави (Испания, Чешката 

република, България, 

Румъния и Белгия) за период 

от две години (януари 2012 г. - 

януари 2014 г.).  Основната 

цел на проекта KEYROMA е да 

се справи с проблем, който е 

много често срещан сред 

ромските жени, а именно 

липсата на интеграция на 

пазара на труда вследствие на 

слабото им образование.  

Партньорите намериха 

начини да се справят с този 

широко разпространен 

проблем, като ги мотивират, 

насърчават и им дават 

възможност да участват в 

обучението.  Основни цели на 

проекта: Подобряване на 

социално-икономическата 

интеграция на ромските жени 

чрез образование за 

възрастни; принос за 

подобряване на качеството на 

обучението за възрастни чрез 

предоставяне на адаптирана 

информация, приложима за 

много специфична целева 

група; увеличаване на 

участието на ромските жени в 

обучението, както и на 

шансовете им на пазара на 

труда; установяване на пряк 

диалог с целевата група и 

насърчаване на социалното 

сближаване, активното 

гражданство и личната 

реализация на участващите 

Резултати от проекта 

• Методология за оценяване/оценяване на компетенциите 

и за 

интервюта с работодатели от сектора на услугите 

•  проучване на възможностите и социалните умения на 

ромските жени; 

• Ръководство за изискванията на пазара на труда в 

сферата на услугите по отношение на социалните 

и комуникационни умения. 

• Казуси (примери за добри практики по отношение на 

резултатите от учебни модули) 

•Окончателен модул за обучение. 

 

 

 

 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ разработва 
ли този източник? Да, като партньор 
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Антиимиграционен (антиромски) дискурс 

БЪЛГАРИЯ Граждански мониторингов доклад 

за изпълнение на националната 

стратегия за интеграция на 

ромите в България 

2019. Идентифициране на 

празните места в политиката за 

приобщаване на ромите 

2017.Focusingonstructuralandhoriz

ontalpreconditionsforsuccessfulimpl

ementationofthestrategy 

Докладите са изготвени в рамките 

на пилотния проект за 

мониторинг на ромското 

гражданско общество - 

"Изграждане на капацитет за 

ромското гражданско общество и 

укрепване на неговото участие в 

мониторинга на националните 

стратегии за интеграция на 

ромите". Пилотният проект се 

изпълнява от Европейската 

комисия, ГД "Правосъдие и 

потребители". Той се координира 

от Центъра за политически 

изследвания на 

Централноевропейския 

университет (ЦЕУ), в партньорство 

с Европейската мрежа от ромски 

местни организации (ERGO), 

Европейския център за правата на 

ромите (ЕЦПР), Фондация Ромски 

секретариат (FSG) и Ромския 

образователен фонд (REF) и се 

изпълнява с участието на около 90 

НПО и експерти от до 27 държави 

членки. 

Основни констатации: 

Докладът за 2017 г. има специални раздели за борба с 

дискриминацията и справяне с антиромските 

настроения, включително политики и поведение на 

дискриминация по видове политики, прокуратури и 

достъп до документи за самоличност.  Освен това той 

се фокусира върху противодействието на 

престъпленията от омраза и речта на омразата срещу 

ромите, както и антиромската реторика на политици, 

обществени фигури и медии, включително речта на 

омразата към ромските жени от страна на политици, 

анализа и формирането на наративи и нагласи към 

ромите 

В доклада за 2019 г. се разглеждат социалните 

предразсъдъци и речта на омразата към ромите на 

базата на конкретни случаи. Освен това в него има 

специален раздел за равенството между половете и 

насилието срещу ромските жени като се предлага и 

политически отговор на проблема 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? Център "Амалипе" 

ръководи консорциума в България, който е изготвил 

доклада. 

Последици за проекта: 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Други източници за речта на 
омразата и социалните дистанции 

Обществени нагласи към речта на 
омразата в България през 2013 г. 
(на български език)  (на български 
език) Достъпно 
на:http://opendata.bg/data/file/Ha
te_speech_report_interactive_BG.p
df 

Обществени нагласи към речта на 
омразата в България през 2014 г. 
(на български език) Достъпно 
на:http://opendata.bg/data/file/PU
BLICATIONS/Hate_speech_BG_2014
(1).pdf 

Обществени нагласи към речта на 

омразата в България през 2016 г. 

(на български език) (на български 

език) Достъпно 

на:http://opendata.bg/data/file/PU

BLICATIONS/Hate%20speech%20BG

%202016%20interact.pdf 

 

 

 

Сблъсък на ромските жени с дискриминация 

http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/Hate_speech_report_interactive_BG.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate_speech_BG_2014(1).pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
http://opendata.bg/data/file/PUBLICATIONS/Hate%20speech%20BG%202016%20interact.pdf
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БЪЛГА

РИЯ 

Граждански мониторингов доклад 

за изпълнение на националната 

стратегия за интеграция на ромите 

в България 

2019. Идентифициране на 

празните места в политиката за 

приобщаване на ромите 

2017.Focusingonstructuralandhorizo

ntalpreconditionsforsuccessfulimple

mentationofthestrategy 

Докладите са изготвени в рамките 

на пилотния проект за мониторинг 

на ромското гражданско общество 

- "Изграждане на капацитет за 

ромското гражданско общество и 

укрепване на неговото участие в 

мониторинга на националните 

стратегии за интеграция на 

ромите". Пилотният проект се 

изпълнява от Европейската 

комисия, ГД "Правосъдие и 

потребители". Той се координира 

от Центъра за политически 

изследвания на 

Централноевропейския 

университет (ЦЕУ), в партньорство 

с Европейската мрежа от ромски 

местни организации (ERGO), 

Европейския център за правата на 

ромите (ЕЦПР), Фондация Ромски 

секретариат (FSG) и Ромския 

образователен фонд (REF) и се 

изпълнява с участието на около 90 

НПО и експерти от до 27 държави 

членки. 

Основни констатации: 

Докладът за 2017 г. има специални раздели за борба с 

дискриминацията и справяне с антиромските настроения, 

включително политики и поведение на дискриминация по 

видове политики, прокуратури и достъп до документи за 

самоличност. Освен това той се фокусира върху 

противодействието на престъпленията от омраза и речта на 

омразата срещу ромите, както и антиромската реторика на 

политици, обществени фигури и медии, включително речта 

на омразата към ромските жени от страна на политици, 

анализа и формирането на наративи и нагласи към ромите 

В доклада за 2019 г. се разглеждат социалните 

предразсъдъци и речта на омразата към ромите на базата 

на конкретни случаи. Освен това в него има специален 

раздел за равенството между половете и насилието срещу 

ромските жени като се предлага и политически отговор на 

проблема 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ разработва 

ли този източник? Център "Амалипе" ръководи 

консорциума в България, който е изготвил доклада. 

Последици за проекта: 

 

https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
https://amalipe.bg/wp-content/uploads/2020/07/RCM-Y3-C1-Bulgaria-for-publ.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
http://amalipe.com/files/publications/For%20printing_RCM_2017_Bulgaria_EC.pdf
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Права на жените и десeн 
 
популизъм, FriedrichEbertStiftung, 
2017,https://library.fes.de/pdf-
files/bueros/sofia/13827.pdf 

 

В Европа антиевропейските 
движения набират скорост, като 
привличат симпатизанти и 
поддръжници. Тенденцията е 
изключително тревожна за 
бъдещето на Европа и оказва 
особено силно въздействие върху 
превенцията и защитата на 
правата на човека, колективните и 
индивидуалните права и свободи 
в региона.  Крайно десните партии 
с тенденция към краен 
национализъм набират сила в 
Европа и създават условия за 
ксенофобия и расизъм. Много 
често програмата на тези 
популистки партии и движения 
включва конкретни стъпки срещу 
равенството на жените и мъжете, 
срещу правата на човека.  Те също 
така създават условия за силни 
антифеминистки нагласи, като 
предприемат действия в ущърб на 
вече постигнатите права.  
Анализът на политиките на 
политическите партии и движения 
в България от гледна точка на 
идентифициране на програмни 
инициативи, насочени към 
правата на човека, правата на 
жените и малцинствата и 
активното им участие в 
политическия и обществения 
живот в страната ни, е първи по 
рода си не само за България.  
Подобно изследване, обхващащо 

Основни констатации: 

Политиците не винаги споделят високото ниво на 

негативни стереотипи за уязвимите групи, но целенасочено 

ги използват в посланията си.  По отношение на жените 

проучването показва липса на висока чувствителност по 

темата за насилието над жени, липса на знания по 

отношение на равенството между половете и 

консервативно отношение към приемането на адекватни 

политики и законодателство за постигане на истинско 

равенство между жените и мъжете.  Негативното говорене 

за определени уязвими групи като роми, мюсюлмани, ЛГБТ 

и др. устойчиво заема първите нива - тенденция, която е 

устойчива от години, но става още по-ясно изразена в 

контекста на бежанския поток, по време на избори, в 

контекста на политически дебати. 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ разработва 

ли този източник? Теодора Крумова беше част от 

изследователския екип 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/sofia/13827.pdf
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различни политически партии, 
неправителствени организации, 
академичните среди и медиите, 
целящо да проучи и анализира 
ролята на тези политики за 
нарушаване на правата на човека, 
за създаване на ксенофобия, 
расизъм и антифеминизъм, както 
и за създаване на стереотипи 
спрямо жените и мъжете и спрямо 
малцинствените групи, не е 
правено досега в нито една друга 
страна в Европа.  Изследването на 
стереотипите и предразсъдъците 
е трудно поради контраста между 
официалния дискурс и 
ежедневното общуване, между 
новото в съвременния живот и 
старите обичаи и модели на 
поведение.  В съвременна 
България все още има едва 
наченки на идеи, които са доста 
жизнено важни в страни с по-
малък исторически опит по пътя 
на модернизацията.  Темите за 
насилието над жени, участието на 
жените в процесите на вземане на 
решения, разликата в 
заплащането на мъжете и жените, 
сексисткото публично говорене и 
стереотипите за ролята на жените 
в обществения и личния живот 
изискват формулиране на 
проблемите, оценка, визия за 
справяне с проблема.  Резултатите 
от този анализ дават нови 
аргументи на демократичните 
сили в България да отстояват 
демократичните и универсалните 
ценности на Европа.  Правата на 
жените са човешки права.  

Последици за проекта: 

 Изследване на социалните норми, 
които възпрепятстват достъпа на 
ромските момичетата до 
образование, 2016 
г.,https://www.unicef.org/bulgaria/
media/1861/file/Report%20on%20s
ocial%20norms%20which%20preven
t%20Roma%20girls%20from%20acc
ess%20to%20education-full-report-
BG.pdf 

 

https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
https://www.unicef.org/bulgaria/media/1861/file/Report%20on%20social%20norms%20which%20prevent%20Roma%20girls%20from%20access%20to%20education-full-report-BG.pdf
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Унгария: 
 

 

Унгария Източник:  

 

фондация 

"Аутономия":http://autonomia.

hu/ 

 

Основни констатации: 

 

● "Мисията на фондацията:  Да подкрепя 

създаването на справедливо общество, чиито 

членове са свободни, активно и отговорно 

определят своята съдба и съдбата на своите 

общности.  Фондацията е интелектуален и 

практически семинар, който:  1) предлага 

решения за интеграция, основани на 

равенството, предложения за формиране на 

политики за интеграция на ромите, и 2) 

сътрудничи с малки общности, населени места 

и институции, предлага професионална 

подкрепа, подпомага изграждането на доверие 

и партньорство, които са необходими за 

напредъка."   

 

Последици за проекта: 

● Работата на фондация "Аутономия" е от 

съществено значение за създаването на равни 

възможности за образование, така че младите 

ромски ученици да могат да навлязат на 

трудовия пазар с нужните умения.   

● Последици за влиянието на политиката: 

Последици за влиянието върху политиката: 

Фондация "Аутономия" редовно изпълнява 

дългосрочни програми, включващи 

приобщаване и интеграция в по-малките 

общности, които имат за цел да подпомогнат 

разработването на стратегии за интеграция в 

политиката.   

●  

 

http://autonomia.hu/
http://autonomia.hu/
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Източник:  

Kende, Á. (2020). A 

Romaellenesség a legfőbboka a 

Romagyerekekiskolailemaradásán

akMagyarországon. Quibit. Взето 

от:https://qubit.hu/2020/09/17/

a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-

a-roma-gyerekek-iskolai-

lemaradasanak-magyarorszagon 

Основни констатации: 

● Състоянието на образованието на ромските 

деца и съответно възможностите им за 

социална мобилност са много лоши не само в 

Унгария, но и в съседните държави.  В частта от 

изследването, посветена на ромите, се 

установява, че макар значително повече малки 

деца от ромски произход да посещават детска 

градина в Унгария, отколкото преди, 

сегрегацията явно се е засилила, което 

означава, че разликата между учениците от 

ромски произход и учениците като цяло се 

увеличава.  Антиромските настроения са 

основната причина за високия процент 

отпаднали ученици от ромски произход в 

Унгария.   

● Работата на ÁgnesKende подкрепя мисията на 

нашето училище и потвърждава 

необходимостта от такава институция, която да 

осигурява качествено образование и равни 

възможности за ромите да получат средно 

образование.  

 

Последици за проекта: 

 

● Последици за образователните системи: 

Сегрегацията в училищата все още е проблем в 

Унгария и, съдейки по настоящото изследване, 

се засилва.  Ромите все още не получават равни 

възможности за образование поради 

антиромските настроения. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Наложително е политиката на ниво държава и 

ЕС да разработи практически решения за 

намаляване и премахване на сегрегацията в 

училищата в Унгария и за ограничаване на 

антиромските настроения на институционално 

ниво.   

 

 

 

 

https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
https://qubit.hu/2020/09/17/a-romaellenesseg-a-legfobb-oka-a-roma-gyerekek-iskolai-lemaradasanak-magyarorszagon
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Унгария Източник:  

Европейски център за 

развитие на 

професионалното обучение. 

(2016). Ранно напускане на 

системата на 

образованието: поставяне 

на професионалното 

образование и обучение на 

преден план, Унгария. Взето 

от:https://www.cedefop.euro

pa.eu/files/hungary_-

leaving_education_early.pdf 

 

Основни констатации: 

 

● Ромите и другите лица с нисък социално-

икономически статус са склонни да 

отпаднат от професионално обучение в по-

висока степен, отколкото техните 

връстници, които не са роми, и тези, които 

не са с нисък социално-икономически 

статус.  Всъщност ромите са по-склонни да 

се включат в професионално обучение, 

отколкото в средно образование, където 

учебната програма се състои от 

общообразователно съдържание. 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? Ние сме 

наясно с тези статистически данни и 

работим за обръщане на тази тенденция. 

 

 

Последици за проекта: 

 

● Въз основа на тези статистически данни е 

очевидно, че очакванията за 

образователните траектории на ромите и 

на останалата част от населението са много 

различни.  Статистиката показва, че ромите 

са ориентирани към професионално 

образование, докато непрофесионалното 

образование или образованието, което 

води до университетско образование, е 

предпочитано от лица с неромски 

произход. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Възможностите за получаване на 

образование не са равни. Още от ранна 

възраст ромите трябва да бъдат 

насърчавани да се стремят към висше 

образование.  

 

 

https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/hungary_-leaving_education_early.pdf
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Източник: 

 

Обществена фондация 

"Темпус". (2017).CroCooS - 

Предотвратяване на 

отпадането от училище 

ПроектВзето 

от:https://tka.hu/projects-

with-international-

partners/1731/early-school-

leaving 

 

Основни констатации: 

 

● Партньорството CroCooS предприе 

въвеждането на институционална система 

за ранно предупреждение в 15-те 

кандидатстващи професионални училища.  

Работата на място, продължила година и 

половина, беше предшествана от 

едногодишна професионална подготовка, 

по време на която екипът трябваше да се 

справи с различни предизвикателства.  Въз 

основа на международни документи 

идентифицирахме европейските държави, 

в които се използва такава система за 

ранно предупреждение, и установихме, че 

в тези държави се отличават с култура на 

сътрудничество сред учителите, 

сътрудничество между различните сектори 

на системно ниво и като цяло с 

приобщаваща, отворена образователна 

система.   

● Инструментариумът на CroCoos е 

непрекъснато нарастваща съвкупност от 

практически решения, насочени към 

предотвратяване на отпадането от 

училище. Наличните към момента 

инструменти бяха изпробвани по време на 

експеримента, а институционалната им 

употреба се препоръчва след запознаване 

с подробното ръководство." 

 

https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
https://tka.hu/projects-with-international-partners/1731/early-school-leaving
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Последици за проекта: 

 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? Не сме 

използвали CroCoosToolbox, но използваме 

много от методите, споменати в проекта. 

● Последици за образователните системи: 

Инструментариумът има потенциал да 

намали процента на отпадащите ученици и 

да разработи "система за ранно 

предупреждение" за помогне на учениците 

да останат в училище. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Други последици за проекта RTRANSFORM: Може би 

разработването на подобен "инструментариум” като 

инструментариума, разработен от Обществена 

фондация "Темпус" чрез техния проект, би могло да 

бъде практически резултат или краен резултат по 

проекта RTRANSFROM 

 

 

Участие в образование в ранна детска възраст и задължителното училищно образование 
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Унгария Източник:  

 

Ciaschi, P. &Dunajeva, J. 

(2016). Алтернативно 

образование и овластяване 

на ромите:  Практически 

казус с будисткото училище 

"Д-р Амбедкар" в Sajókaza, 

Унгария: Специален брой на 

IndianJournalofSocialWork на 

тема "Колективност и 

овластяване за намаляване 

на бедността - Индия и 

ромите".  

 

Основни констатации: 

 

● "Целта на настоящия документ е да 

предостави информация за начините, по 

които местните проекти за приобщаване и 

овластяване на ромите се реализират с 

помощта на механизми за алтернативно 

образование и платформи, и за 

потенциала, с който разполагат за да 

допринесат за приобщаващото развитие на 

общността и дългосрочното намаляване на 

бедността."     

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? 

Документът описва и анализира 

критическата педагогика, прилагана в 

училище "Д-р Амбедкар", и 

приобщаващото развитие на общността.  

Продължаваме да използваме и развиваме 

тези методологии и до днес.   

 

 

Последици за проекта: 

● Ефективността на критическата педагогика 

в училища и общности с недостатъчно 

добри условия е от съществено значение за 

създаването на справедливи 

образователни възможности. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Включването на критическата педагогика в 

националните учебни програми е от 

ключово значение. 

● Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Критическата педагогика, използвана в 

училището, може да бъде от полеза за 

проекта.   
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Източник: Гимназия 

"Ганди":http://gandhigimi.hu/ 

 

Основни констатации: 

● “Гимназията "Ганди” в Печ е първото 

учебно заведение в Унгария и Европа, 

създадено през 1994 г. от фондация 

"Ганди".  Нейното основаване е 

ръководено от значимата цел "да се 

образоват в средносрочен план голям брой 

интелектуалци от ромски произход, които 

милеят за своя народ, които да са в 

състояние да реорганизират разпадащите 

се ромски общности".  Ние предоставяме 

реални възможности за съвременно 

образование на нашите ученици и 

използваме алтернативни методи в нашите 

образователни рамки.   

● Училището функционира вече 20 години, 

като първият випуск е завършил през 2000 

г. Почти половината от нашите ученици 

продължават обучението си във висше 

учебно заведение.  От 2000 г. насам са се 

дипломирали почти 400 ученици редовно 

обучение, а в отдела за обучение на 

възрастни са издадени повече от 300 

свидетелства за завършено образование на 

тези, които успешно са издържали 

изпитните изисквания."   

 

http://gandhigimi.hu/
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Последици за проекта: 

 

● Основателите на гимназията "Д-р 

Амбедкар" изиграха важна роля за 

създаването на гимназията "Ганди" и 

нейните настоящи учебни програми.  

Гимназия "Д-р Амбедкар" продължава да 

поддържа сътрудничеството си с гимназия 

"Ганди". 

● Последици за образователните системи: 

Последици за образователните системи: 

Гимназията "Ганди" е още един пример за 

добри практики от гледна точка на 

методите, които са работещи за 

осигуряване на образование на ромските 

ученици, което ще им даде път към 

висшето образование.  Те са успели да 

постигнат целта си да изградят значителен 

брой ромски интелектуалци. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Ефективността на алтернативните методи 

на преподаване за ученици в 

неравностойно положение е от съществено 

значение за създаването на справедливи 

образователни възможности.   
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Унгария Източник:   

IndaHouseHungary:https://inda

househungary.hu/ 

 

Основни констатации: 

● “Целта на InDaHouse Унгария е малките 

деца в неравностойно положение, 

живеещи в микрорегиона Енч, да станат 

самореализиращи се, отговорни, 

контролиращи собствената си съдба, 

способни на мобилност хора, които като 

родители могат да интегрират подкрепата, 

която получават от нас, във възпитанието 

на децата си. За тази цел провеждаме 

индивидуални и групови сесии за развитие, 

които се водят от доброволци, и работим 

по програма за наставничество.  

Осигуряваме професионално обучение на 

участващите доброволци.  Сдружение 

"InDaHouse Унгария" работи с деца в три 

основни области - в рамките на ранното 

детско развитие, по програма за 

подготовка за училище и по програма за 

извънкласни занимания." 

 

 

 

https://indahousehungary.hu/
https://indahousehungary.hu/
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Последици за проекта: 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? Имаме 

ученици, които са получили подкрепа от 

InDaHouse и сега учат в гимназия "Д-р 

Амбедкар".  InDaHouse насочва някои от 

своите ученици към нас, за да могат да 

продължат образованието си след 

началното училище. 

● Последици за образователните системи: 

Сътрудничеството между двете институции 

може да се разглежда като добра практика, 

особено по отношение на наставничеството 

през целия живот. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Работата на InDaHouse говори за 

необходимостта от допълнителни системи 

за подкрепа в рамките на общностите, в 

които живеят ромските ученици и техните 

семейства.   

 

 

Източник:  

Lopez, E. (2009). Образование 

за ромите в Унгария: История, 

наблюдения и опит. Взето 

от:http://www.fulbright.hu/bo

ok5/ericlopez.pdf 

 

Основни констатации: 

● "След почти едногодишно наблюдение и 

проучване на неравнопоставеността в 

образованието, с която се сблъскват 

ромите в Унгария, едно нещо става все по-

ясно: в своя стремеж за постигане на 

равенство в образованието Унгария трябва 

да разчита повече на ромските общности и 

организации, за да се постигне хармонична 

интеграция между нейните ромски и 

неромски граждани.  Наблюденията ми в 

училище "Д-р Амбедкар" в северния окръг 

Боршош-Абауй-Земплен ми дадоха 

уникалната възможност да направя 

няколко сравнения между усилията на 

Унгария за осигуряване на по-приобщаваща 

образователна среда за ромското 

малцинство и суровата реалност, с която се 

сблъскват най-нуждаещите се в 

икономическо отношение ромски 

общности." 

 

http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
http://www.fulbright.hu/book5/ericlopez.pdf
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Последици за проекта: 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? 

Документът се отнася за гимназия "Д-р 

Амбедкар" и подчертава, че наред с 

преподавателската дейност училището се 

занимава и с организиране и активизиране 

на общността.  Ръководството на 

училището и учителите продължават да 

правят това и до днес. 

● Последици за образователните системи: В 

статията авторът стига до заключението, че 

"докато ромските застъпници, 

организациите с нестопанска цел и 

представителите на общността 

продължават вековната си борба за 

равенство и достъп до образователни 

ресурси, има хора, които работят също 

толкова усилено, за да ги лишат от тези 

права", което означава, че те трябва да 

работят във враждебна среда.  Това прави 

още по-трудно постигането на мисията на 

училището и продължаването на 

ежедневната му дейност. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Политиката трябва да има реално 

въздействие за ограничаване на 

враждебността към ромите и техните 

поддръжници в Унгария, тъй като това са 

екзистенциални пречки, които затрудняват 

предоставянето на качествено 

образование.  
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Унгария Източник:  

Ludwig, S. (2016). 

AngryBuddha, филм. Взето 

от:http://www.stefanludwigfil

m.eu/en/projects/angry-

buddha-documentary/ 

 

Основни констатации: 

●  Янош Орсос е от ромски произход, учител 

и будист.  Вдъхновен от историята на 

далитите или "недосегаемите" в Индия, 

родината както на ромската култура, така и 

на будизма, той основава училище в малко 

унгарско село с цел да даде възможност на 

тийнейджъри от най-бедните ромски гета 

да посещават университети.  AngryBuddha 

(Гневният Буда) документира решителната 

битка на Янош с трудностите, с които се 

сблъсква в продължение на три години, 

като едновременно с това рисува нежни, но 

честни портрети на ромските младежи, 

които използват хумора и собствената си 

енергия, за да оцелеят в свят на бедност и 

предразсъдъци." 

 

 

Последици за проекта: 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? След 

дебюта на филма през 2016 г. гимназия "Д-

р Амбедкар" организира прожекции на 

филма в Унгария и в международен 

контекст.  Той се използва като 

образователен инструмент, за да покаже на 

хората предизвикателствата и успехите на 

едно такова училище.  Често прожекциите 

са последвани от дискусия с Янош или 

Тибор, а понякога и с учениците. 

● Последици за образователните системи: 

Филмът прави гимназия "Д-р Амбедкар" 

известна в много по-голяма степен и прави 

проблемите, пред които е изправена 

институцията, по-достъпни за широката 

общественост. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Защо трябва да е толкова трудно да се даде 

възможност на ромските младежи да 

посещават университети? 

 

 

http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
http://www.stefanludwigfilm.eu/en/projects/angry-buddha-documentary/
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Източник:  

RomaCivilMonitor. (2018). 

Доклад за мониторинг на 

гражданското общество 

относно изпълнението на 

националната стратегия за 

интеграция на ромите в 

Унгария. Оценка на 

напредъка в ключови 

области на политиките, 

залегнали в стратегията.   

Брюксел: Европейски съюз.  

Взето 

от:https://cps.ceu.edu/sites/cp

s.ceu.edu/files/attachment/bas

icpage/3034/rcm-civil-society-

monitoring-report-2-hungary-

2018-eprint.pdf 

 

Основни констатации: 

 

● "През последния период показателите на 

унгарската ромска общност, достъпни за 

изследване, в по-голямата си част са се 

влошили.  Влошаването на някои от тези 

показатели е свързано с общото влошаване 

на услугите на държавно/общинско 

секторно равнище: например 

задълбочаващия се недостиг на учители и 

възпитатели в детските градини или 

намаляващата достъпност на здравни 

услуги.  Що се отнася до жилищния сектор, 

продължаващата липса на последователна 

жилищна политика и жилищните субсидии, 

предоставяни от средната класа, 

възпрепятстват подобряването на 

положението на най-бедните и ромите.  

● Показателите показват подобрение само в 

областта на заетостта, което се дължи най-

вече на широкомащабните схеми за 

наемане на работа в публичния сектор 

(които правителството в момента планира 

да ограничи).  Някои мерки - като например 

намаляването на възрастта за 

задължително училищно обучение до 16 

години - открито действат срещу 

интеграцията на ромите, както показват и 

първите анализи на въздействието.  Това 

ще се отрази негативно на показателите за 

заетост дори в средносрочен план." 

 

https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
https://cps.ceu.edu/sites/cps.ceu.edu/files/attachment/basicpage/3034/rcm-civil-society-monitoring-report-2-hungary-2018-eprint.pdf
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Последици за проекта: 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? 

Описаните в доклада проблеми в области 

като широкомащабните схеми за наемане 

на работа в публичния сектор  и 

намаляването на възрастта за 

задължително обучение на 16 години са 

пречка за работата на гимназия "Д-р 

Амбедкар".  Ръководството на училището 

води кампания заедно с активисти за 

увеличаване на задължителната училищна 

възраст отново до 18 години и работи 

неуморно, за да осигури стипендии за 

нашите ученици всеки месец въз основа на 

техните оценки. 

● Последици за образователните системи: 

Намаляването на възрастта за 

задължително училищно обучение и 

създаването на схемите за наемане на 

работа в публичния сектор се отразява 

непропорционално на младите роми, 

живеещи в бедност, тъй като е по-вероятно 

те да напуснат училище преди да завършат, 

за да работят. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Повишаването на възрастта за 

задължително училищно обучение до 18 

години е от решаващо значение. 

● Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Важен въпрос, който трябва да се проучи в 

рамките на проекта: как тези две неща - 

схемата за общественополезен труд и 

намаляване на задължителна възраст за 

посещаване на училище до 16 години - 

влияят върху образователните нива и 

възможности на ромските жени и 

момичета в Унгария?   
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Унгария Източник:  

 

фондация "Роза 

Паркс":https://www.rosaparks.

hu/ 

 

Основни констатации: 

● Фондация "Роза Паркс" е местна 

организация, базирана в 8-и район на 

Будапеща, която насърчава 

приобщаващото и качествено образование 

за маргинализирани деца.  Целта на 

Фондация "Роза Паркс" е да гарантира, че 

всички деца имат достъп до приобщаващо 

и качествено образование, независимо от 

тяхното увреждане, раса, и икономически 

произход.  Фондацията съчетава опит в 

областта на педагогиката, социалната 

работа и правото, допълнен с експертиза 

от различни други области чрез мрежата 

си от доброволци.  Понастоящем 

фондация "Роза Паркс” изпълнява 3 

различни програми, всички насочени към 

насърчаване на приобщаващото 

образование с различни, но 

взаимосвързани инструменти и методи.” 

 

 

 

https://www.rosaparks.hu/
https://www.rosaparks.hu/
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Последици за проекта: 

 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? 

Фондация "Роза Паркс”  извършва 

дейност, сходна с тази на InDaHouse - те 

предоставят подкрепа на ученици в 

началните училища, така че те да бъдат 

подготвени да продължат образованието 

си в гимназията. Янош и Тибор са 

участвали в работата на фондацията. 

● Последици за образователните системи: 

Работата на Фондацията говори за 

необходимостта от допълнителни системи 

за подкрепа на образованието на 

ромските ученици от ранна възраст.   

● Последици за влиянието на политиката: 

Работата на Фондацията говори за 

необходимостта от допълнителни системи 

за подкрепа на образованието на 

ромските ученици от ранна възраст.  

 

 

 

Участие в придобиване на по-високи образователни степени 
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Унгария Източник: 

 

Централноевропейския 

университет  

    Ромски изследвания в 

ЦЕУ:https://romanistudies.ceu.ed

u/ 

 

Основни констатации: 

● Програмата за достъп за роми до висше 

образование подготвя студентите за по-

нататъшно обучение в избраната от тях 

област чрез интензивно академично 

наставничество по дисциплини като 

икономика, изследвания на пола, история, 

международни отношения и европейски 

изследвания, право/права на човека, 

национализъм, политически науки, 

публична политика и публична 

администрация или социология, социална 

антропология и изследвания на 

национализма (могат да се предлагат и 

допълнителни дисциплини).  Чрез 

интензивно обучение по английски език 

студентите повишават нивото на 

английския си език до необходимото за 

следдипломно обучение, а също така 

развиват умения за академично писане, 

критично мислене и учене на ниво 

следдипломна квалификация.  

Участниците в програмата придобиват 

непосредствен опит в основните 

магистърски програми на ЦЕУ чрез 

посещаване на занятия от магистърските 

програми на ЦЕУ като свободни студенти.  

Студентите участват и в критични дебати 

относно политическото, икономическото и 

социалното състояние и статут на ромите 

чрез семинари, които съчетават 

изучаването на историята и идентичността 

с най-новите развития в политиката на 

управление на ромските общности в 

региона." 

 

 

 

https://romanistudies.ceu.edu/
https://romanistudies.ceu.edu/
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Последици за проекта: 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? 

Гимназия "Д-р Амбедкар" има постоянни 

взаимоотношения с ЦЕУ от около пет 

години. Учениците получават 

допълнително обучение по английски език 

от студенти на ЦЕУ на 

месечна/двуседмична база.  Освен това те 

имат възможност да се срещнат с хора от 

цял свят и да се запознаят с живота в 

университета.  Това е програмата за 

ромски изследвания, чрез която се 

финансира програмата по английски език. 

● Последици за образователните системи: 

Сътрудничеството между учебните 

заведения за средно и за висше 

образование помага на учениците от 

гимназия "Д-р Амбедкар” да се справят 

по-добре на изпита за завършване на 

средното образование и да станат част от 

по-широка мрежа, която ще им окаже 

подкрепа във висшето учебно заведение. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Такива програми (за наваксване или за 

надарени и талантливи) се финансират от 

НПО или други институции, докато в 

действителност би трябвало да се 

използват държавни средства за 

подпомагане на възможностите за 

получаване на образование и успехите на 

ромските ученици.   
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Източник: 

MathiasCorvinusCollegium - 

RomaTehetségProgram:https://ww

w.mcc.hu/roma-tehetseg-program 

 

Основни констатации: 

● "Програмата за ромски таланти, която 

подкрепя ромските младежи, стартира 

през есента на 2018 г. с подкрепата на 

Министерството на човешките ресурси.  

Целта на интензивното обучение на 

MathiasCorvinusCollegium, което допълва 

формалното образование, е да подкрепи 

ромските младежи от гимназията и 

университета, да подпомогне избора им 

на професия, успешния им прием и 

успешното им завършване.”   

 

Последици за проекта: 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? 

Гимназия "Д-р Амбедкар" наскоро беше 

потърсена от координатор на програмата 

на MathiasCorvinusCollegium и нашите 

ученици ще участват в програмата през 

следващата учебна година. 

● Последици за образователните системи: 

Такива програми дават възможност 

програмата за наставничество да започне 

от 10-ти клас и да следва ромските 

ученици по целия път до завършването на 

университета.  Наставниците помагат на 

учениците да се ориентират в системите 

на висшето образование и осигуряват 

техния успех.  

 

 

 

 

https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
https://www.mcc.hu/roma-tehetseg-program
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Унгария Източник: Ромски образователен 

фонд:https://www.romaeducationfu

nd.org/ 

 

Основни констатации: 

● Мисията и крайната цел на Ромския 

образователен фонд (RomaEducationFund) 

е да допринесе за преодоляване на 

разликата в образователните резултати 

между децата от ромски произход и 

останалите деца.  За да постигне това, 

организацията подкрепя политики и 

програми, които осигуряват качествено 

образование за ромите, включително 

десегрегация на образователните 

системи.” 

● Вашата организация използва ли/ прилага 

ли/ разработва ли този източник? Фондът 

за обучение на ромите предлага 

стипендии на роми, които учат в 

университет. Малцина от учениците на 

гимназия "Д-р Амбедкар" стигат до 

университет, така че ние не сме успели да 

се възползваме от тази възможност.  

Въпреки това Фондът за обучение на 

ромите е правил дарения на училището, а 

мисията на гимназията съвпада с мисията 

на Фонда за обучение на ромите.   

 

 

 

https://www.romaeducationfund.org/
https://www.romaeducationfund.org/
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Последици за проекта: 

 

● Мисията съответства на мисията на  

Фонда за обучение на ромите.  

● Последици за образователните системи: 

На учениците от ромски произход трябва 

да се предоставят повече възможности за 

продължаване на образованието им във 

висши учебни заведения.  Фондът за 

обучение на ромите е част от тези усилия.  

● Последици за влиянието на политиката: 

На учениците от ромски произход трябва 

да се предоставят повече възможности за 

продължаване на образованието им във 

висши учебни заведения. Фондът за 

обучение на ромите е част от тези усилия.  

 

 

Източник: Фондация 

Romaversitas:https://romaversitas.h

u/ 

Основни констатации: :  

● "Нашата мисия е предоставянето на 

допълнително обучение, финансовата, 

морална и интелектуална подкрепа на 

талантливи ромски студенти, записани 

във висши учебни заведения, като по този 

начин се популяризира идеята и 

практиката на равните възможности.  

Програмата е първата по рода си 

инициатива в Унгария." 

 

 

https://romaversitas.hu/
https://romaversitas.hu/
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Последици за проекта: 

● Учениците от гимназия "Д-р Амбедкар" са 

участвали в многобройни програми на 

Romaversitas през последните години, 

включително в Летния университет на 

Romaversitas, където са посещавали 

интензивни курсове по английски език и 

курсове за изучаване на обществото и 

културата, водени от известни ромски 

интелектуалци и активисти.  Също така 

през учебната 2020/2021 година 

учениците на гимназия "Д-р Амбедкар” 

имаха възможност да участват в 

подготвителните курсове за 

кандидатстване в университет на 

Romaversitas в онлайн формат.  

● Последици за образователните системи: 

Чрез програмите, предлагани от 

Romaversitas, менторството, от което се 

нуждаят ромските ученици, които 

планират да учат в университет, става 

реалност. Ще бъде чудесно, ако 

капацитета или обхвата на програмата се 

разширят в бъдеще. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Отново виждаме, че една 

неправителствена организация 

предоставя услуга, която би трябвало да 

бъде въведена чрез унгарската 

образователна система. 

● Други последици за проекта 

RTRANSFORM: Наставничеството, което 

Romaversitas предоставя на млади роми, е 

добра практика, която може би 

РRTRANSFORM може да възприеме и 

адаптира към целите на проекта. 

 

 

 

Сегрегация в образованието на децата от ромски произход 
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Унгария Източник: 

Институт в Будапеща. (2011). 

Качество на училищата и 

сегрегация в Унгария. Практически 

казус за проекта "Добри 

национални практики във 

финансирането и контрола на 

качеството на селските училища в 

Европейския съюз: Първи стъпки". 

Будапеща: Институт в Будапеща.  

 

Основни констатации: 

 

Слабите резултати на унгарското държавно 

образование могат да бъдат проследени до три 

взаимосвързани процеса: институциите, 

наследени от социалистическото минало, които 

се оказаха неадекватни да отговорят на 

променящите се нужди на глобализираната 

пазарна икономика, методите на преподаване и 

нивото на учителите и накрая, сегрегацията на 

учениците в неравностойно положение в 

обществените училища. 

 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? Редовно 

използваме резултатите от PISA, цитирани в 

статията, за да покажем защо работата на 

гимназия "Д-р Амбедкар" е от съществено 

значение.  Ние използваме критическа 

педагогика, за да осигурим качествено 

образование на нашите ученици, и работим за 

повишаване на осведомеността относно 

сегрегацията в училищата и въздействието ѝ 

върху ромските ученици и учениците от 

неромски произход.   
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Последици за проекта: 

 

● Тези три фактора (неподходящи 

образователни институции, методи на 

преподаване и ниво на учителите, 

сегрегация на учениците в 

неравностойно положение) са пречка за 

справедливите възможности за 

образование на ромите в Унгария. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Тези три фактора (неподходящи 

образователни институции, методи на 

преподаване и ниво на учителите, 

сегрегация на учениците в 

неравностойно положение) са пречка за 

справедливите възможности за 

образование на ромите в Унгария. 

Финансирането трябва да се пренасочи 

към подкрепа и наемане на добре 

подготвени учители.   
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Източник:  

Европейски център за правата на 

ромите (ERRC). (2015). Изложение 

на Европейския център за правата 

на ромите за Периодичния преглед 

на ООН относно Унгария Будапеща: 

Европейски център за правата на 

човека.   

Взето 

от:http://www.errc.org/reports-and-

submissions/errc-submission-to-un-

upr-on-hungary-september-2015 

Основни констатации: 

● "Настоящото изложение е съвместен 

доклад на Фондация "Шанс за децата", 

Европейския център за правата на 

ромите и Бюрото за правна защита на 

националните и етническите малцинства 

(NEKI).  Основните опасения, свързани с 

неотдавнашните промени в 

конституционната система, 

функционирането на системата на 

демократично управление, общата 

защита на правата на човека и 

социалната сигурност, 

криминализирането на 

маргинализираните и бедните членове 

на обществото, правителствените атаки 

срещу гражданското общество, са 

подробно описани в изложението за 

Периодичния преглед на ООН относно 

Унгария, написано от по-широка 

коалиция от представители на 

унгарското гражданско общество.  

Поради това настоящото изложение ще 

се съсредоточи само върху няколко 

тематични области с цел да изтъкне 

основните проблеми, свързани с 

равенството и недискриминацията на 

ромите в Унгария." 

 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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Последици за проекта: 

 

● Използваме този източник с оглед на 

това, че гимназия "Д-р Амбедкар" е 

дълбоко загрижена за проблемите, 

свързани с равенството и 

недискриминацията на ромите в 

Унгария, и се ангажира с премахването 

на тези проблеми. 

● Последици за образователните системи: 

Унгарското правителство не е приело 

никакви стратегии за намаляване на 

сегрегацията на ромите в държавните 

училища, които понастоящем са изцяло 

национализирани.   

● Последици за влиянието на политиката: 

Борбата с расовата сегрегация не е нито 

приоритет, нито дългосрочна цел на 

унгарското правителство. 

● Други последици за проекта 

RTRANSFORM: Как е възможно да се 

създадат възможности за ромските жени 

в унгарската образователна система, 

когато това не е приоритет за 

правителството? 
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Унгария Източник:  

Kende, A. (2018). 

Szegregáltoktatásbólnemvezetútazeg

yetemre. Взето 

от:https://qubit.hu/2018/10/25/szegr

egalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-

egyetemre 

 

Основни констатации: 

● Авторът представя кратка история на 

образователната система в Унгария и 

това как приетите закони и укази са 

довели до сегашното ѝ състояние.  

“Бягството на белите" и "приятелската" 

сегрегация (термин, въведен от 

някогашния министър на човешките 

ресурси Золтан Балог) са основните 

характеристики на училищната 

сегрегация в Унгария.  Кенде 

подчертава, че сегрегацията е нещо 

лошо не само за ромите, но и за 

останалите ученици, и в крайна сметка 

стига до заключението, че от 

сегрегираната образователна система 

няма път към университета за ромските 

ученици.  

Вашата организация използва ли/ 

прилага ли/ разработва ли този 

източник? Училището прави всичко 

възможно, предвид обстоятелствата, за 

да намери тези партньори в Унгария и 

извън нея, които да изградят този път 

към университета за ромските ученици.  

Това е огромно предизвикателство 

предвид настоящата ситуация в 

държавата.  

 

 

 

https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
https://qubit.hu/2018/10/25/szegregalt-oktatasbol-nem-vezet-ut-az-egyetemre
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Последици за проекта: 

 

● Последици за образователните 

системи: Необходимо е обучение на 

учителите, за да се развие способността 

им да работят ефективно с ученици, 

които са от различен произход от този 

на масовите ученици. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Подкрепата на правителството е от 

съществено значение за създаването на 

такива пътеки, които ще останат в 

дългосрочен план и на структурно ниво.   
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Източник: Kézdi, G. &Surány, É. (2009). 

Успешна програма за училищна 

интеграция:  Оценка на 

програмата за училищна 

интеграция на унгарското 

национално правителство, 2005-

2007 г. Работен документ, № 2. 

Будапеща: Ромския образователен 

фонд. Взето 

от:https://www.romaeducationfund.o

rg/wp-

content/uploads/2019/05/a_succesful

_school_integration_kezdi_suranyi.pdf 

 

Основни констатации: 

"[Изследователите проучват] въздействието на 

интегрираното обучение на ромски ученици 

и/или ученици в неравностойно положение в 

началното училище, като разглеждат програма, в 

която интегрираното обучение е придружено от 

обучение на учители и друг вид подкрепа.  Те 

изследват въздействието върху развитието на 

роми и ученици в неравностойно положение, 

както и на ученици, които не са роми и не са в 

неравностойно положение.  Основа за анализа е 

комплексната моделираща програма на 

Националната мрежа за образователна 

интеграция (OOIH), която първоначално се 

фокусира върху 45 училища.  Най-важната цел на 

програмата е осигуряването на качествено 

образование за всички ученици в интегрирана 

среда.  Ето защо анализът на въздействието на 

програмата предоставя отлична възможност да 

се демонстрира въздействието на интегрираното 

образование, когато то е съпроводено с 

адекватна педагогическа подкрепа - в Унгария, в 

първите години на XXI век. В доклада се описват 

различните ефекти, които различните 

педагогически методи оказват при работата в 

класовете. Преподаването, ориентирано към 

ученика, работата в група, кооперативното 

образование и диференцираното обучение 

изглежда имат положителен ефект върху 

обучението на учениците.”     

 

https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/a_succesful_school_integration_kezdi_suranyi.pdf
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Последици за проекта: 

 

Вашата организация използва ли/ прилага ли/ 

разработва ли този източник? Ние използваме 

такива методики в нашите класни стаи, за да 

подобрим самочувствието на учениците и други 

некогнитивни умения. 

Последици за образователните системи: 

Прилагането на тези резултати има потенциала 

да промени цялата унгарска образователна 

система. 

Последици за влиянието на политиката: 

Интеграцията е основен аспект на политиките.  

Ако такива методи на преподаване бъдат 

включени в националната учебна програма и 

същевременно се даде приоритет на 

обучението на учителите, има потенциал за 

намаляване на предразсъдъците срещу ромите, 

както и предимства за останалите ученици.  

Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Прилагането на такива методики в семинарите 

може да доведе до подобни подобрения като 

тези, посочени в статията. 

 

 

 

Унгария Източник: Kertesi, G., andKézdi, G. 

(2005): Általánosiskolaiszegregáció I.: 

Okokéskövetkezmények [Сегрегация 

в образованието. Причини и 

последствия]. KözgazdasagiSzemle, 

52, pp 317-355. 

 

Основни констатации: 

  "Проучването анализира как училищната 

система може да засили социалното неравенство 

чрез механизмите на сегрегацията.  Училищната 

сегрегация - обучението на ученици с различен 

произход в различни училища или класове - 

може да бъде резултат от няколко механизма: тя 

може да възникне в резултат на 

административни решения, но може и да се 

засили спонтанно в резултат на напълно 

либерализирана система за избор на училище.   
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Последици за проекта: 

 

Констатациите от проучването показват, че е 

морално задължение да се десегрегират силно 

сегрегираните унгарски училища в цялата 

страна. 

 

Последици за влиянието на политиката: 

Последици за влиянието на политиката: Тъй 

като в Унгария не е създадена политика, която 

да съдържа реален, практически, поетапен план 

за пътя към десегрегация, спешно трябва да се 

разработи такава и да се приложи незабавно. 

 

 

Източник: Molnár, EmíliaandDupcsik, 

Csaba (2008). Доклад за страната в 

областта на образованието: 

Унгария, EDUMIGROM 

BackgroundPapers. Взето 

от:http://www.edumigrom.eu/sites/

default/files/field_attachment/page/n

ode-

1817/edumigrombackgroundpaperhu

ngaryeducation.pdf 

 

Основни констатации: 

"Унгарското общество се характеризира с по-

дълбоки неравенства, отколкото може да се 

предположи въз основа на статистическите 

данни за богатството и доходите. Намаляването 

на тези сериозни неравенства, също както и по 

време на социализма, е декларирана задача на 

образователната система.  В действителност 

обаче образователната система изпълнява 

обратната функция, т.е. възпроизвежда и засилва 

социалните неравенства.   

 

http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
http://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-1817/edumigrombackgroundpaperhungaryeducation.pdf
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Последици за проекта: 

 

Основателите на гимназията "Д-р Амбедкар" са 

наясно с тази тревожна тенденция и създават 

гимназията, за да осигурят такова средно 

образование, което да позволи на ромите да 

получат образование, което да им позволи да 

придобият професия и компетентност, ценени 

на пазара на труда. 

Последици за образователните системи: 

Унгарската образователна система е в тежко 

състояние.  Спешно трябва да се направят 

промени в цялата система. Ромите не получават 

образованието, което би им позволило да 

бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, 

което само допринася за запазване на високите 

нива на безработица и бедност сред ромите. 

Последици за влиянието на политиката: Налице 

е спешна необходимост от политика, която да 

трансформира унгарската образователна 

система, така че да се осигури достъп до 

справедливи образователни възможности както 

за ромите, така и за учениците от неромски 

произход.  

 

 

 

 

 

Унгария Източник: Rorke, B. (2015). Унгария: 

Кратка история на сегрегацията. 

Будапеща: Европейски център за 

правата на ромите.  

 

Взето 

от:http://www.errc.org/news/hungary-

a-short-history-of-segregation 

Основни констатации: 

● Тази кратка история за сегрегацията и за 

хората, които се борят против 

сегрегацията, показва, че няма нищо 

случайно или  несъществено в 

практиките, които поддържат училищната 

сегрегация и неравенството в Унгария.  Тя 

е целенасочена, съзнателна и системна. 

 

 

http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
http://www.errc.org/news/hungary-a-short-history-of-segregation
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Последици за проекта: 

● Учениците от гимназия "Д-р Амбедкар" 

често идват при нас от училища, в които 

има сегрегирани класни стаи, или от 

сегрегирани училища.  При такова ниско 

качество на образованието е още по-

трудно да сме уверени, че нашите 

ученици могат да завършат гимназия.  

Сегрегацията допринася за 

затвърждаване на стереотипите за 

ромите. 

● Последици за образователните системи: 

Тъй като в Унгария училищата са 

сегрегирани в толкова висока степен (45 

%), това може да означава, че тази 

реалност е приета от много унгарци. При 

такъв висок процент на сегрегация 

предразсъдъците са широко 

разпространени. 

Последици за влиянието на политиката: 

Необходимо е да се предприемат мерки 

на ниво ЕС, за да се принуди Унгария да 

премахне сегрегацията в училищата.   

 

  

Последици за проекта: 

 

 

Участие на ромските жени в дейности за учене през целия живот  

 

Унгария Източник:  

 

Amrita OBK Association в Унгария. 

Система за наставничество на ромски 

жени и млади момичета по техния 

професионален и образователен път. 

Основни констатации: 

 

 Основният мотив за стартиране на проекта 

MS4ROW е, че ромските жени и млади момичета 

често са жертви на двойна дискриминация: първо, 

защото са жени, и второ, защото са роми.     



71 
 

  
 

  

Взето от:http://ms4row.eu/ Последици за проекта: 

В рамките на проекта е проведено обучение на 

лидери и ментори, разработено е уеб приложение, 

система за менторство, наръчник за менторство и 

инструменти за разпространение.   

 

Разработването на такива ресурси може да бъде 

от полза за образованието на ромските момичета 

и жени в Унгария.  

Последици за влиянието на политиката: 

Системите за наставничество са един от 

ключовите фактори за успеха на ромските 

момичета и жени в образованието. 

Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Начинът, по който Amrita разработва система за 

наставничество, може да се счита за най-добра 

практика по отношение на планирането, 

създаването и изпълнението на проекта.   

 

 

Източник: 

Европейски парламент. (2013). 

Доклад за Унгария относно 

овластяването на ромските жени в 

европейската рамка на 

националните стратегии за 

приобщаване на ромите.  Взето 

от:https://www.europarl.europa.eu/Reg

Data/etudes/etudes/join/2013/493021/

IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf 

 

Основни констатации: 

 

● Настоящото проучване се фокусира върху 

концепцията за овластяване на ромските 

жени, за да анализира съществуващите 

условия на живот на ромските жени, да 

интерпретира националната стратегия за 

приобщаване на ромите и да разгледа 

внимателно добрите практики.  Анализът 

показва, че с оглед настоящите условия 

на живот на ромските жени в Унгария е 

необходима намеса.  Националната 

стратегия за приобщаване на ромите 

може да има положително въздействие 

върху овластяването на жените, но 

нейната ефективност е ограничена от 

неблагоприятния институционален 

контекст."   

 

 

http://ms4row.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493021/IPOL-FEMM_ET(2013)493021_EN.pdf
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Последици за проекта: 

● В гимназия "Д-р Амбедкар" 

наблюдаваме тенденциите, описани в 

проучването, по-специално как млади 

ромски жени отпадат от училище поради 

бременност в тийнейджърска възраст. 

● Последици за образователните системи: 

Асиметричното разпределение на 

властта между половете в семейството и 

силно диференцираните роли на 

половете в ромските общности тласкат 

ромските жени към ранни бракове и 

ранно майчинство.  Това ги принуждава 

да отпадат от училище и увеличава 

пречките пред достъпа им до пазара на 

труда и подобряването на 

икономическото им положение. 

 

 

Унгария Източник: 

 

Szakmáry, E., Paksy, A., Ungváry, G. 

(2018). Ролята на образованието 

за качеството на живот на 

ромските жени и техните 

семейства. Будапеща: 

“FodorJózsef" Национален център 

за обществено здраве. Взето 

от:https://www.nnk.gov.hu/cejoem

/Volume24/Vol24No1-2/24_1-

2_Article_05.pdf 

 

Основни констатации: 

 

● Установено е, че ромите с ниско ниво на 

образование, живеещи в колонии или сходни 

формирования, могат да бъдат разделени на 

подгрупи в зависимост от различните нива на 

образование. Въз основа на изследваните 

параметри се установява, че качеството на 

живот е най-добро при ромите със средно 

образование.  Заключението е, че 

достигането на по-висока степен на 

образование дори в рамките на ниско ниво 

на образование може да бъде първа стъпка в 

процеса на социална интеграция на ромите. 

 

https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
https://www.nnk.gov.hu/cejoem/Volume24/Vol24No1-2/24_1-2_Article_05.pdf
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Последици за проекта: 

 

● Проучването потвърждава добре известния 

факт, че с по-високото образование означава 

по-добро качество на живот. 

● Последици за влиянието на политиката: 

Необходима е намеса на местно, национално 

и европейско равнище, за да се промени 

качеството на живот на ромите в Унгария.   

 

 

 

Антиимиграционен (антиромски) дискурс  

 

Унгария Източник:  

Kim, D.S. (2016). 

Възходът на 

европейския десен 

радикализъм: Случаят 

с Йобик. 

Комунистически и 

посткомунистически 

изследвания (49)345-

357. 

 

Основни констатации: 

● Въз основа на качествено изследване на интервюта с 

представители на елита и наративен анализ на унгарски 

документи, това проучване си поставя две задачи: (1) да 

се изясни трансформацията на Йобик от маргинално 

извънпарламентарно движение с младежка насоченост 

във влиятелна парламентарна партия; (2) да се обсъди 

въздействието на възхода на Йобик върху основната 

дясноцентристка партия Фидес само като 

предварителен извод.  В проучването се твърди, че 

възходът на Йобик не е просто протестно явление, което 

показва социално разочарование от икономиката на 

прехода. 

 

 

Последици за проекта: 

 

● Проучването показва, че възходът на Йобик като 

крайнодясна политическа партия е повлиял значително 

на политиката на Фидес и я е променил, тъй като Фидес 

се е придвижила по-надясно в политическата си 

програма, за да се конкурира с Йобик за властта. 

● Последици за влиянието на политиката: Публичните 

декларации за расистки настроения към ромите са 

екзистенциална заплаха за благосъстоянието на ромите 

в Унгария.  Подобни декларации дават възможност на 

неонацистите и други расисти да упражняват вербално и 

физическо насилие върху ромските общности.   
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Източник: Juhász, A., et. 

al. (2017). 

Azátrendeződéséve: A 

populistajobbés a 

szélsőjobb a 

maiMagyarországon. 

Будапеща: Political 

Capital Kft. 

&SocialDevelopment 

Institute Kft. Взето 

от:https://www.political

capital.hu/pc-

admin/source/media/Bo

ell_Szelsojobb_HUN_171

220.pdf 

 

Основни констатации: 

●  В Унгария през последната година се ускори 

движението на управляващата партия Фидес към 

крайната десница, а успоредно с това и очевидният 

упадък на най-голямата опозиционна партия Движение 

"Йобик за Унгария” (Jobbik).  Тези две движения в 

противоположни посоки, бидейки двете най-големи 

партии, определят цялото политическо пространство в 

Унгария и не са независими едно от друго.   

Последици за проекта: 

● Има голям брой роми, които дават политическата си 

подкрепа и гласа си за политиците на Фидес.  Гласовете 

им са купени. Как може това да се промени с оглед на 

факта, че за политиците на Фидес не са важни 

интересите на ромските жени?  Как могат да бъдат 

заставени опозиционните политически партии да 

разглеждат ромите като равностойни партньори в 

своите политически програми? 

 

 

 

Унгария Източник:  

Kócze, A. (2020). 

Преглъщане на 

дълбоко вкоренената  

расова омраза към 

ромите.  Отворена 

демокрация.  Взето 

от:https://www.opend

emocracy.net/en/can-

europe-make-

it/enduring-deep-

Основни констатации: 

● Структурните модели на сегрегация на расова основа и 

структурния характер на насилието спрямо ромите са 

мълчаливо приети, институционализирани и подсилени 

от неотдавнашната популистка политика в Европа. Това 

будещо тревога приемане на структурното изключване 

на расова основа се превърна в основа за 

принизяването и дехуманизирането на ромите в 

общественото въображение." 

 

 

 

https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.politicalcapital.hu/pc-admin/source/media/Boell_Szelsojobb_HUN_171220.pdf
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
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rooted-racialization-

roma/ 

 

Последици за проекта: 

 

● Публичните декларации за расистки настроения към 

ромите са екзистенциална заплаха за благосъстоянието 

на ромите в Унгария. Елитите, които мълчаливо приемат 

това, академичните среди и други интелектуалци също 

трябва да бъдат подведени под отговорност за това, че 

позволяват дехуманизацията на ромите да продължава 

безконтролно. Подобни декларации дават възможност 

на неонацистите и други расисти да упражняват 

вербално и физическо насилие върху ромските 

общности.  

 

 

Източник: Kovai, C. 

(2020). A vidéklázadása: 

cigányellenességés a 

középosztályválsága. 

Взето 

от:https://ujegyenloseg.

hu/a-videk-lazadasa-

ciganyellenesseg-es-a-

kozeposztaly-valsaga 

Основни констатации: 

● В книгата на KristófSzombati "Бунтът на провинциите: 

антиромските нагласи и дясната политика в Унгария" се 

интерпретират крайнодясната радикализация и 

антиромските настроения в селските райони на Унгария 

в края на 2000-те и началото на 2010-те години като е 

представен богат етнографски материал.  В книгата се 

посочва, че т.нар. засилване на популистките или 

крайно десните политически актьори (вж. Брекзит, 

Тръмп и др.) може да се тълкува като действие, 

насочено против елитите от страна на губещите от 

глобалните икономически трансформации. 

 

Последици за проекта: 

● Основателите на училището се опитват да работят за 

достоверното представяне на ромите в унгарските 

училищни учебници, за да могат да бъдат изкоренени 

предразсъдъците срещу тях и да се накаже по подходящ 

начин насилието от страна на поддръжниците на десни 

идеологии. 

● Последици за образователните системи: Историята и 

културата на ромите в Унгария, Европа и света като цяло 

трябва да бъдат включени в учебниците и учебните 

програми във всички училища в Унгария, за да се 

изкоренят предразсъдъците срещу ромите.   

 

 

 

Сблъсък на ромските жени с дискриминация 

 

https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/enduring-deep-rooted-racialization-roma/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
https://ujegyenloseg.hu/a-videk-lazadasa-ciganyellenesseg-es-a-kozeposztaly-valsaga/
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Унгария Източник: 

Европейски център за 

правата на ромите (ERRC). 

(2015). Изложение на 

Европейския център за 

правата на ромите за 

Периодичния преглед на 

ООН относно Унгария 

Будапеща: Европейски 

център за правата на 

човека. Взето 

от:http://www.errc.org/rep

orts-and-submissions/errc-

submission-to-un-upr-on-

hungary-september-2015 

Основни констатации: 

"Настоящото изложение е съвместен доклад на Фондация 

"Шанс за децата" (наричана по-нататък също "CFCF"), 

Европейския център за правата на ромите (наричан по-

нататък също "ERRC")  и Бюрото за правна защита на 

националните и етническите малцинства (“NEKI”).   

 

 

Последици за проекта: 

● Препоръките по отношение на образованието 

акцентират върху създаването на правна рамка и 

финансиране на начини за изкореняване на 

сегрегацията. 

● Последици за влиянието на политиката: Въз основа 

на препоръките в доклада могат да бъдат 

разработени политики. 

● Други последици за проекта RTRANSFORM: Полезно 

е да се преразгледат препоръките, дадени в този 

доклад, особено тези, които се отнасят до 

образованието на ромските деца, проверките за 

дискриминация от  Градския съвет на Мишколц и 

публичния сектор.  

 

 

 

Испания:  

 

Преждевременно напускане на училище 

ИСПАНИ

Я 

Източник: 

https://www.museuvirtualgita

no.cat/2018/03/17/el-pla-

integral-organitza-s-san-roc-

la-segona-conferencia-sobre-

Основни констатации: Разговори за ранно 

образование (0-6 години) 

 

 

http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
http://www.errc.org/reports-and-submissions/errc-submission-to-un-upr-on-hungary-september-2015
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els-beneficis-de-

lescolaritzacio-de-nens-

gitanos-i-gitanes-a-leducacio-

primerenca/ 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Той осигурява важен документ, свързан 

с ранното образование. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Насърчава създателите на политики да 

прилагат политиките по този начин. 

-    Други последици за проекта 

RTRANSFORM: Той насърчава ромските 

семейства да отдават значение на 

ранното образование. 

 

Източник: 

INCLUD-ED. Стратегии за 

приобщаване и социално 

сближаване от 

образователната система 

в Европа.   Основен 

изследовател:  RamonFlecha 

(Университет в Барселона). 

http://creaub.info/included/. 

Основни констатации: 

Установени са образователни стратегии, които 

допринасят за преодоляване на неравенството в по-

уязвимите групи, сред които са ромските семейства. 

 

 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Той представя образователната система, 

необходима за постигане на успешна 

работа с учениците. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Той насърчава прилагането на добри 

практики. 

-    Други последици за проекта 

RTRANSFORM: Той отправя призив да се 

подобри положението на ромите в 

образованието. 
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Източник: 

Delaigue, C. (2013). 

Recensiónde" Historiadeéxito. 

Modelosparareducirelabando

noescolardelaadolescenciagita

na". 

https://digibug.ugr.es/bitstrea

m/handle/10481/25171/GA_R

ecension03_CDelaigue.pdf?se

quence=6&isAllowed=y 

Основни констатации: 

Това е етнографски анализ, кой анализира 

положението, в което се намират ромите в 

образователната система в Андалусия, Испания, и 

показва недостатъците на тази система и 

възможностите за успех на ромските ученици в 

образованието. 

 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Той показва, че някои неща трябва да се 

променят в образователната система. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Той насърчава създателите на политики 

да провеждат решителна политика. 

-    Други последици за проекта 

RTRANSFORM: Той дава някои съвети за 

това как да се преодолее ранното 

напускане на училище. 

 

Източник: 

Sastre i Albendea, S. (2015). 

Lainclusiódelacomunitatgitana 

a 

l'escolaJuanRamónJiménezdeS

abadell. 

http://dspace.uvic.cat/bitstrea

Основни констатации: 

Показва недостатъците, свързани с  приобщаването в 

училище от Каталуния, Испания, и ни предлага 

възможни решения за подобряване на тази ситуация. 
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m/handle/10854/4215/trealu

_a2015_sastre_sonia_inclusio

_comunitat.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

Последици за проекта: 

-   Последици за образователните системи: 

насърчава училището да вземе предвид 

гласа на ромските семейства и да ги 

направи част от образователната 

система. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Настоява се за повече усилия за 

политиките относно ромите в училище. 

-    Други последици за проекта 

RTRANSFORM: Той придава значение на 

ромските семейства в процеса на 

образование. 

 

Източник: 

Ballester i Amador, C. (2020). 

Lacomunitatgitana i 

l'educació. 

http://dspace.uvic.cat/xmlui/h

andle/10854/6394 

Основни констатации: 

Той показва, че е необходимо да се подобрят 

образователните практики, за да се включи ромската 

общност в образователната система 

 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

В доклада се настоява за прилагане на 

по-добри практики в образователната 

система в Каталуния. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

В него се твърди, че се нуждаем от по-

добри политики в областта на 

образованието. 

- Други последици за проекта RTRANSFORM: 

той се стреми към подобряване на 

положението на ромските деца в 

образованието. 

 

 

 

Участие в образование в ранна детска възраст и задължителното училищно образование 
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ИСПАНИЯ Източник: 

https://www.fundaciopereclosa.o

rg/promocio-escolar/ 

Основни констатации: 

Насърчаване на ученето за ромите 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Проектът е разработен по искане на 

образователната система, за борба с 

отпадането от училище. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се твърди, че се нуждаем от силни 

политики в тази област. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Докладът насърчава ромските деца да 

продължат да учат. 

 

Източник: 

Khalfaoui, A., García-Carrión, R., 

&Villardón-Gallego, L. (2020). 

Преодоляване на различията: 

ангажиране на ромски и 

мигрантски семейства в ранното 

детско образование чрез 

отношения, основани на 

доверие. 

EuropeanEarlyChildhoodEducatio

Основни констатации: 

Основните резултати показват, че за преодоляване на 

различията участието на ромските семейства в 

училището се насърчава чрез силно сътрудничество, 

изградено с егалитарен диалог, отношения, основани на 

доверие и увереност, и с обща цел да се осигури 

висококачествено образование за всички деца. 
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nResearchJournal (Европейско 

научно списание за ранно 

детско образование), 28(5), 701-

711. 

https://dkh.deusto.es/comunidad

/research/recurso/bridging-the-

gap-engaging-roma-and-

migrant/b5c3c33d-22cb-463c-

9157-67d6b900dfa6 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се отправя призив образователната 

система да заложи на включването на 

ромските семейства в образователния 

процес. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Докладът призовава и създателите на 

политики да се вслушват в ромските 

семейства. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Докладът представя семейства, които имат 

права да оказват съдействие в 

образователния процес. 

 

Източник: 

https://ateneu.xtec.cat/wikiform/

wikiexport/cmd/eif/pepg/index 

 

Основни констатации: 

За да отбележи 600-годишнината история на ромите в 

Каталуния, образователната програма разработва 

различни дейности, свързани с културата, ценностите, 

историята..., които да се използват в училищата. 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Образователната система е включена пряко 

в тези дейности. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Това означава, че политиките се развиват в 

правилна посока. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Програмата би могла да даде гласност на 

ромските ученици и тяхната култура, така че 

да ги насърчи в образованието. 

 

Източник: 

https://sede.educacion.gob.es/pu

bliventa/d/22079/19/0 

García, J. A. (2017). 

Laculturadelpueblogitanoenelcurr

ículodelaeducaciónobligatoria, a 

travésdesupresencia, ausencia y 

Основни констатации: 

Това е документ на Испанската служба за образование, в 

който се подчертава липсата на ролеви модели от 

ромски произход в учебните програми.     
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percepciónenloslibrosdetexto. 

Мадрид: Министерство на 

образованието, културата и 

спорта. 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

проекта се отправя призив образователната 

система да промени тази липса на видимост. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Проектът настоява за подобряване на 

политики в  образованието. 

-        Други последици за проекта RTRANSFORM: 

ако образователните органи осигурят повече 

видимост на ромите, това ще им даде 

повече права. 

 

 

 

Участие в придобиване на по-високи образователни степени 

ИСПАН

ИЯ 

Източник: 

https://www.museuvirtualgitan

o.cat/es/2020/07/31/22-

persones-gitanes-aspiren-a-

superar-les-proves-dacces-a-la-

universitat-per-a-majors-de-25-

anys/ 

Основни констатации: 

Курс за роми за достъп до университет +25 години 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Проектът оказва значително въздействие 

върху системата на висшето образование (от 

2012 г. до 2020 г. 39 роми, включително някои 

жени, са получили достъп до университет) 

-        Последици за влиянието на политиката: Този 

проект идва от създателите на политики в 

Каталуния, така че той предполага 

ангажираност на политиката. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: Той 

дава на някои ромски жени подкрепа за 

достъп до университет и им дава възможност 

да се образоват. 
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Източник: 

https://www.campusrom.org/p

royectos 

Основни констатации: 

Uni4Rom е проект, който дава подкрепа за достъпа до 

образование и успеха на ромите в Каталуния. 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Проектът оказва важно въздействие върху 

системата на висшето образование. 

-        Последици за влиянието на политиката: Той 

поставя фокус върху към ромите в системата 

на висшето образование и изисква 

прилагането на политики за тях. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: Той 

насърчава ромите да се реализират успешно в 

университетите и оказва важно въздействие 

върху ромската общност, включително върху 

ромските жени. 

 

Източник: 

Macías-Aranda, F .; Valls-Carol, 

R .; GonzálezGarcía, J .; 

GarcíaEspinel, T. (2020) 

Delgueto a launiversidad: 

impactodelasactuacioneseducat

ivasdeéxitoenlainclusiónsocial y 

educativadelpueblogitano. 

EnArellano, A, Carrica-Ochoa, S 

.; Sotés-Elizalde, MA (coord.)  

JuventudGitana. 

Retosparalainclusióneducativa y 

socialensutransición a 

lavidaadulta.  ( págs .65-118). 

EditorialGraó.  

 

Основни констатации: 

В тази глава се говори за ненаучните практики, които 

затрудняват успеха на ромите в образованието, и се 

предлагат успешни методи в образованието. 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Изисква образователната система да прилага 

научни практики. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Изисква от органите, които разработват 

политики, да насърчават училищата да 

използват добри практики с ромските 

ученици. 

- Други последици за проекта RTRANSFORM: той се 

стреми към високи постижения в 

образованието на ромите. 
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Източник: 

EDUROM, GITANAS Y GITANOS 

EN LA UNIVERSIDAD 

https://web.ua.es/es/catedra-

cultura-gitana/documentos/-

gestadm/memoria-de-

actividades-an-o-2018.pdf 

Основни констатации: 

Този изследователски проект имаше за цел да открие 

пречките пред които са изправени ромите, които искат да 

посещават университет. 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Проектът изисква промени в образователната 

система, за да се подобри това положение. 

- Последици за влиянието на политиката: Той 

насърчава прилагането на добри практики. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Проектът представя начини и примери за 

успешна реализация на ромите в 

университетите. 

 

Source: 

https://idus.us.es/handle/1144

1/68537 

PadillaCarmona, M. T., 

GonzálezMonteagudo, J., 

&SoriaVílchez, A. (2017). 

GitanosenlaUniversidad: 

Unestudiodecasodetrayectorias

deéxitoenlaUniversidaddeSevill

a. RevistadeEducación, 377, 

187-211. 

 

Основни констатации: 

Това е проучване, което анализира успешния път на роми, 

обучавали се в университета в Севиля. 

 

 . 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

Проектът насърчава образователната система 

да прилага политики за преодоляване на 

различията между ромите и неромите. 

-        Последици за влиянието на политиката: 

Проектът призовава да се даде повече 

гласност на тези истории на успеха. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: Той 

дава възможност на ромите да се възползват 

от тези истории на успеха. 
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Сегрегация в образованието на децата от ромски произход 

ИСПАНИ

Я 

Източник: 

Toro, I. P., Alvarez-Roldan, A., 

&Gamella, J. F. (2017). 

Unconflictosilenciado: 

Procesosdesegregación, 

retrasocurricular y 

abandonoescolardelosadolesce

ntesgitanos. RevistadePaz y 

Conflictos, 10(1), 35-60. 

https://www.redalyc.org/pdf/20

50/205052042002.pdf 

Основни констатации: 

Тази статия показва като една от причините за ранното 

напускане на училище сегрегацията на ромските ученици 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се твърди, че е необходима 

промяна в сегрегацията на ромските 

ученици. 

- Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се твърди, че е необходимо по-

голямо влияние на политиките върху 

образователната практика с ромите. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Този доклад показва причините за неуспеха 

в образованието на ромите. 

 

Източник: 

MacíasAranda, F. (2017). 

ContribucionesdelPuebloGitano

paralucharcontralaPobreza y 

elAntigitanismo a 

travésdesuparticipaciónenActua

cionesEducativasdeÉxito 

(Doctoraldissertation, 

UniversitatdeBarcelona). 

https://www.tdx.cat/handle/10

803/663372#page=1 

Основни констатации: 

Този доклад показва неуспеха на образователната 

система по отношение на ромите, сред които има 

сегрегация в училище. 
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Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се настоява за промени в системата 

на образованието. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се настоява, че при изготвянето на 

политиките трябва да се вземат предвид 

ромите. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Правят се изводи, свързани с преодоляване 

на социалното изключване. 

 

Източник: 

https://discrikamira.eu/wp-

content/uploads/2019/03/Infor

me-de-Segregación.pdf 

Santiago, C., &Maya, O. (2012). 

Segregaciónescolardelalumnado

gitanoenEspaña. 

 

Основни констатации: 

Този доклад показва проблема със сегрегацията при 

ромите в училищата в различни части на Испания и 

последиците от нея. 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се настоява за промяна в 

практиките на сегрегация. 

- Последици за влиянието на политиката: :В 

доклада се настоява за промяна в 

политиките, за да се промени тази ситуация. 

-  Други последици за проекта RTRANSFORM: 

търсят се възможности за подобрение в 

работата с ромските ученици. 
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Участие на ромските жени в дейности за учене през целия живот 

ИСПАН

ИЯ 

Източник: 

Fernández, M., 

Domínguez, C., &Flecha, 

A. 

(2004).»Mujeresgitanas y 

mercadolaboral: 

mecanismosparasuperars

utripleexclusión». 

Lanharremanak: 

Revistaderelacioneslabor

ales, (11), 81-

94.https://dialnet.unirioj

a.es/servlet/articulo?codi

go=1067706 

Основни констатации: 

В доклада се посочва, че участието на ромските жени в 

образованието е от основно значение за трансформиране 

на неравенствата.   

 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се посочва, че участието на ромските 

жени е от ключово значение. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се посочва, че в политиките трябва да 

се вземе под внимание участието на ромските 

жени. 

-   Други последици за проекта RTRANSFORM: този 

доклад насърчава участието на ромските жени 

в борбата срещу неравенствата в 

образованието. 

 

Източник: 

Macías, F., &Redondo, G. 

(2012). Pueblogitano, 

género y educación: 

investigarparaexcluir o 

investigarparatransforma

r. RISE, 1(1), 71-92. 

https://dialnet.unirioja.e

s/servlet/articulo?codigo

Основни констатации: 

В доклада се посочва, че участието на ромските жени в 

изследователската дейност е от основно значение за 

трансформиране на неравенствата.  
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=3918424 Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се посочва, че гласовете на ромските 

жени трябва да бъдат чути. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се посочва, че в политиките трябва да 

се вземе под внимание гледната точка на 

ромските жени. 

-   Други последици за проекта RTRANSFORM: този 

доклад насърчава участието на ромските жени 

в борбата срещу неравенствата. 

 

Източник: Garcia, T. 

(2015). 

ContribucionesdelaMujer

Gitana a laCiencia, a 

lasPolíticasyalaMejoraSo

cial. Géneros, 4(3), 4. 

https://dialnet.unirioja.e

s/servlet/articulo?codigo

=5237508 

Основни констатации: 

Този доклад показва тройната дискриминация на ромските 

жени и същевременно значението на тези жени за 

подобряване на условията на живот на цялата общност. 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: Този 

доклад показва значението на ролята на 

ромските жени в системата. 

-        Последици за влиянието на политиката: Този 

доклад показва значението на ролята на 

ромските жени за разработването на политики. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: В 

доклада се настоява за овластяване на 

ромските жени, като се признае тяхната 

значимост. 

 

Източник:   Aiello, E., 

Amador-López, J., 

Munté-Pascual, A. y 

Sordé-Martí, T. (2019). 

Mujeresgitanasdebaseor

ganizándoseparaelcambi

osocial: 

Основни констатации: 

Този доклад представя доказателства, за да покаже как 

ромските жени се борят за подобряване на своите условия 

на живот и тези на своя народ, като се организират на 

местно ниво.   

 

 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
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unestudiodelimpactodela

s 

‘reunionesdeestudiantes

demujeresgitanas’. 

Sostenibilidad, 11 (15), 

4054. doi: 10.3390 / 

su11154054 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се посочва, че образователната 

система трябва да отдава по-голямо значение 

на дейностите на ромските жени. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се посочва, че политиките трябва да 

се прилагат с прякото участие на ромските 

жени. 

- Други последици за проекта RTRANSFORM: това 

означава, че ромските жени играят основна 

роля за социална промяна и за подобряване на 

образованието. 

 

Източник: Girbés-Peco, 

S., Gairal-Casadó, R. y 

Torrego-Egido, L. (2019). 

Participacióndemujeresgi

tanas y 

marroquíesenlaformació

ndefamiliares: 

beneficioseducativos y 

psicosociales. Cultura y 

Educación, 1-26. doi: 

10.1080 / 

11356405.2019.1656487 

 

 

Основни констатации: 

Получените данни сочат, че включването на жените в 

образователни програми е спомогнало да се подобри 

начина, по който жените възприемат своите академични и 

езикови способности 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се посочва, че образователната 

система трябва да отдава по-голямо значение 

на гледната точка на ромските жени. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се посочва, че политиките трябва да 

се прилагат с прякото участие на ромските 

жени. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: В 

доклада се посочва, че ромските жени сами 

трябва да бъдат елемент на трансформация. 

 

 

 

Антиимиграционен (антиромски) дискурс 

https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.3390/su11154054
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656487
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ИСПАНИ

Я 

Източник: 

https://web.gencat.cat/ca

/actualitat/detall/Catalun

ya-impulsa-una-llei-

pionera-contra-

lantigitanisme 

Основни констатации: Проект за закон срещу антиромските нагласи 

 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: Този закон 

ще има последици във всички сфери на каталунското 

общество. 

-        Последици за влиянието на политиката: Повишава 

осведомеността на органите, които разработват 

политики, относно антиромските нагласи. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: Едно от 

последствията от антиромските нагласи е провалът в 

образованието, така че докладът помага за 

подобряване на това положение. 

Източник: 

https://ergonetwork.org/

pecao/ 

Основни констатации: PECAO е проект, в който участват различни 

организации от цяла Европа, включително една организация от 

Испания, и който има за цел да покаже онлайн речта на омразата, 

за да информира обществото за нея. 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: 

-        Последици за влиянието на политиката: Доклада се 

стреми да окаже въздействие върху създателите на 

политики като демонстрира значението на 

антиромските нагласи в дискурса. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: Едно от 

последствията от антиромските нагласи е провалът в 

образованието, така че докладът помага за 

подобряване на това положение. 

Източник: 

http://www.fagic.org/202

0/06/26/agrep-nuevas-

tecnologias-ante-un-

antiguo-problema-el-

antigitanismo/ 

Основни констатации: 

Това е проект срещу антиромските нагласи в Каталуния, Испания. 

Освен всичко останало, авторите са разработили приложение за 

докладване на случаи на антициганизъм. 
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Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: Могат да се 

установят някои случаи на антиромски нагласи в 

образователната система. 

-        Последици за влиянието на политиката: В доклада се 

твърди, че се нуждаем от силни политики за борба с 

антиромските нагласи. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: В доклада се 

посочва, че ромите имат бариери, произтичащи от 

антиромските нагласи, срещу които трябва да се 

борим. 

 

Източник: 

https://www.gitanos.org/

upload/85/61/interior_dis

criminacion_2016_web.p

df 

 

Gitano, F. S. (2016). 

Discriminación y 

comunidadgitana. 

Númeroespecialsobreanti

gitanismo. 

 

Основни констатации: 

Докладът показва продължаващите  антиромски нагласи в Испания 

и тяхното значение. 

 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В доклада се 

посочва, че трябва този проблем, свързан с хората от 

ромски произход, да бъде разрешен. 

-        Последици за влиянието на политиката: Той 

насърчава създателите на политики да се борят с 

антиромските нагласи. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: В доклада се 

посочва, че трябва да се работи за преодоляване на 

тази ситуация, защото това има последици във всички 

сфери. 

 

 

 

Сблъсък на ромските жени с дискриминация 

ИСПАНИЯ Източник: Espinel, T. G., 

Santiago, D. S., &Algar, M. G. 

(2019). Diseñando e 

ImplementadoPolíticasPública

Основни констатации: В една част от доклада авторите ни 

показват, ромските жени са изложени на тройна 

дискриминация. 
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scon y 

paralaComunidadGitana. El 

ImpactoSocialdelPlanIntegrald

elPuebloGitanoenCataluña. 

International 

JournalofRomaStudies, 1(1), 

84-119. 

https://www.hipatiapress.com

/hpjournals/index.php/ijrs/arti

cle/view/3957 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се посочва, че образователната система 

трябва да вземе предвид положението на 

ромските жени. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се посочва, че създателите на политики 

трябва да работят усилено за подобряване на 

това положение. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Статията посочва, че ако искаме да променим 

положението на ромските жени, трябва да 

вземем под внимание тяхната гледна точка, като 

по този начин им бъдат предоставени права. 

 

Източник: Fernández, M., 

Domínguez, C., 

&deSanmamed, A. F. F. (2004). 

Mujeresgitanas y 

mercadolaboral: 

mecanismosparasuperarsutripl

eexclusión. LanHarremanak: 

Revistaderelacioneslaborales, 

(11), 81-94. 

https://dialnet.unirioja.es/serv

let/articulo?codigo=1067706 

Основни констатации: 

Този доклад показва тройната дискриминация по отношение 

на ромските жени и как те преодоляват тези бариери. 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се посочва, че образователната система 

трябва да разглежда ромските жени като фактор 

за трансформация в техните общности. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се посочва, че създателите на 

политиките трябва да се вслушват в гледната 

точка на ромските жени. 

-    Други последици за проекта RTRANSFORM: 

Докладът показва силата на ромските жени да 

превърнат неравенството във възможности. 

 

Източник: 

https://www.tandfonline.com/

doi/abs/10.1080/13691457.20

15.1126557 

Reimer, J. (2016). 

Образование, етническа 

Основни констатации: 

В този доклад се анализира опитът на жените "синти и роми” 

в Германия от гледна точка на техния образователен път. 
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принадлежност и пол.  

Биографии на жени от 

ромски произход и жени 

синти в Германия. 

EuropeanJournalofSocialWork, 

19(3-4), 556-569. 

 

Последици за проекта: 

-        Последици за образователните системи: В 

доклада се посочва, че в образователната 

система трябва да се обърне внимание на 

дискриминацията, на която са подложени 

ромските жени. 

-        Последици за влиянието на политиката: В 

доклада се настоява за по-активно участие на 

създателите на политики. 

- Други последици за проекта RTRANSFORM: в 

доклада се акцентира върху дискриминацията, 

на която са жертва ромските жени и как те я 

преодоляват чрез образование. 

 

ГЪРЦИЯ: 

ГЪРЦИЯ 

 

 

 

Източник: 

 

Penteri, E., 

Petroyannis, K. 

(2010), Културни 

ценности и 

причинна връзка на 

майките от ромски 

произход с  

развитието на 

децата им в търсене 

на две общности 

(селища) в 

Комотини- 

www.researchgate.n

et  

 

 

 

Основни констатации: 

 

·       затворената социална система и близкородствените 

бракове засилват маргинализацията и допринасят за 

запазването на културните им характеристики 

 

·       Животът в градска среда и контактите с доминиращата 

култура оказват влияние върху родителските убеждения, 

които показват изместване към по-индивидуалистични 

ценности. (Bornstein&Cote, 2003) 

 

·       родителите, които влизат в контакт с преобладаващата 

култура и конкурентното естество на индустриалното 

общество, възприемат по-модерни, индивидуално 

ориентирани идеи за възпитанието на децата си 

(Park&Cheah, 2005) 

 

·       общността като отрицателен фактор за социалното развитие 

на детето 

 

https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
https://www.researchgate.net/publication/277333516_Politismikes_axies_kai_aitiakes_apodoseis_tsinganon_meteron_gia_ten_anaptyxe_ton_paidion_tous_se_dyo_oikismous_tes_Komotenes_in_Greek
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Последици за проекта: 

 

·       културните въпроси трябва да бъдат включени в 

овластяването на жените (гордост от своя произход) 

 

·       прилагане на действия за овластяване на жените за 

повишаване на участието им в социалния живот на местната 

общност 

 

·       предоставяне на права на женските клубове 

 

·       изпълнение на действия за равноправно социално развитие 

и съжителство на ромските деца с децата от общността като 

цяло 

·    действия за подкрепа на ромските жени и съдействие, за да 

продължат образованието си в училище и да се превърнат в 

положителни ролеви модели за децата и младите момичета   
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Източник: 

 

URBACT-  ПРОЕКТ 

ОТНОСНО РАННОТО 

НАПУСКАНЕ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ОБУЧЕНИЕТО  

(Повишаване на 

честотата на 

придобиване на 

квалификация )  

 

 

 

Основни констатации: 

 

1. основните предизвикателства пред ромите и 

преждевременното напускане на училище са: 1. липса на 

интерес и участие  2. предразсъдъци и стереотипи за 

образованието 3. съпротива за промяна на 

културата/отношението към образованието 4. липса на мотиви 

и ниво на ангажираност 5. липса на информация за 

възможностите за образование 6. мотивация и овластяване на 

жените 

2. От съществено значение е да се работи "отвътре" в общността 

("възходящ подход") 

3. финансова подкрепа (финансова помощ за социална 

солидарност) като първоначален стимул за мотивиране и 

овластяване на жените, за да останат ангажирани с 

образованието ("Програма за ограмотяване на възрастни", 

"Училище втори шанс", "Вечерно училище", "Училище за 

чираци" и др.) 

4.  цялостна подкрепа от интердисциплинарен екип (психолог, 

социален работник, специалист по образование, ромски 

медиатор) 

5. необходимо е изграждането на мрежи между службите, 

ангажирани със социалното включване на ромите 

(образование, трудови организации, здравни и социални 

служби ) 

6. за да бъдат успешни в обучението си, децата се нуждаят от 

подкрепа от страна на родителите си (образованието на 

възрастните/жените е предпоставка за това) 

Последици за проекта: 

1. Организиране на действия за овластяване на жените 

2. нови практики от страна на местните власти за насърчаване на 

образованието и обучението 

3. Нови роли на местните органи: като посредници между ромите 

и услугите 

4.  необходимо е свързване на службите в мрежи 

5. изключително важно е да се създаде система за ранно 

предупреждение за отпадане от училище (да има информация 

за социално-икономическите проблеми, да се обсъждат 

отсъствията , проблемите в училище с учениците, родителите, 

наблюденията на учителите и т.н.) 

осигурено високо ниво на образование 
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 Източник: 

 

Macris, V. (2015). 

Съпротивата на 

ромското население 

срещу масовото 

училищно 

образование:  

Фокус върху 

образованието на 

ромските жени и 

момичета и 

образователните 

политики, бариери 

и практики в 

Гърция.  

AlbertaJournalofEduc

ationalResearch, 

61(4), 449-464. 

Основни констатации: 

● Злоупотребата или рискът от злоупотреба с ромски момичета в 

училище е друга причина за ранно отпадане от училище в 

начален етап в Гърция ( Macris 2015:458). 

● Ранните бракове сред ромските момичета са друг, и то много 

сериозен, фактор, който допринася за това ромските момичета 

да спрат да посещават или изобщо да не посещават училище. 

(Macris 2015:458) 

 

 

 

 

 

 Последици за проекта: 

 

 

 

Източник: 

 

 

Strataki, I., 

&Petrogiannis, K. 

(2020). 

Отношението на 

ромски майки в 

Гърция към 

образованието: 

стремежи и 

очаквания по 

отношение на 

бъдещото 

образование  на 

техните деца.  

Съвременни 

социални науки, 1-

14. 

Основни констатации: 

● Както липсата на финансови средства, така и липсата на знания 

са пречка за ромските майки да подпомагат децата си в 

обучението им. 

● Липсва комуникация между убежденията и очакванията на 

ромските родители и учителите.  Училището се разглежда като 

институция на "Gadze” (всеки човек или контекст, който не е от 

ромски произход).  Този противоречив статут може да бъде 

основна причина за отпадане от училище (Vassiliadou&Pavlis-

Korres, 2011 в Strataki&Petrogiannis, 2020). 

●  Настоящият анализ разкри, че един от факторите, които влияят 

върху очакванията на ромските майки, е социалният натиск, 

който обрича тази конкретна група от населението да остане на 

дъното. 

● Личната история и опитът на ромските майки са повлияли на 

стремежите им за образованието на техните деца.   Те 

разглеждат образованието като средство за възходяща 

мобилност. 
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  Последици за проекта: 

● Дейностите след часовете могат да бъдат в подкрепа на 

ромските ученици, на които не може да се помогне в 

семейната им среда. 

●  Трябва да се установят училищни партньорства с ромски 

семейства. 

● При обучението на учителите трябва да се обърне внимание на 

културните въпроси. 

 

 

НА ЕВРОПЕЙСКО 

НИВО  

Източник: 

 

Andrei, R., Martinidis, 

G., &Tkadlecova, T. 

(2014). 

Предизвикателства, 

пред които са 

изправени ромските 

жени в Европа в 

областта на 

образованието, 

заетостта, 

здравеопазването и 

жилищното 

настаняване - с 

акцент върху Чешката 

република, Румъния 

и Гърция. 

BalkanSocial Science 

Review (Балкански 

преглед на 

социалните науки), 

4, 323-351. 

Основни констатации: 

● Проучването на ПРООН/МОТ определя бедността, 

ранните бракове и раждането в ранна възраст като 

основни причини за отсъствието от училище и 

отпадането от училище на ромските момичета в 

Централна и Източна Европа. 

 

Последици за проекта: 

● Инициатива "отдолу-нагоре", която се осъществява в 

рамките на ромските общности, както в географски, 

така и в организационен план. 

● Точна информация за състоянието и нуждите на 

бенефициентите. 

● Политическа воля и постоянно и стабилно 

финансиране. 

 

Участие в образование в ранна детска възраст и задължителното училищно образование: 
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ГЪРЦИЯ Източник: 

 

Katsiadrami, F. 

(2016), Възгледите 

на ромските 

родители за 

образованието на 

техните деца 

(докторантски труд) 

 

Основни констатации: 

● Ромските родители смятат, че да изпращат децата 

си на училище не е техен избор 

● ромските родители смятат, че повечето от часовете, 

които децата посещават в училище, са безполезни 

като те се интересуват само от основните познания 

по език и математика 

● ромските родители не са изградили специални 

отношения с учителите на децата си, като се 

позовават на липсата на време и на това, че няма 

причина това да се случи 

● Потребността от двуезично образование изглежда 

изчезва, тъй като те стават част от гръцкото 

общество и по тази причина трябва да говорят 

гръцки 

● Родителите изглежда са загубили напълно 

доверието си в гръцката образователна система. 

 

Последици за проекта: 

● организиране на дейности за промяна на 

убежденията на ромските родители за 

образованието 

● подкрепа на родителите за създаването и 

функционирането на родителски асоциации 

● подкрепа за родителите за тяхната роля като 

родители 

● Предоставяне на права и подкрепа за жените да 

продължат да посещават училище 

 

Източник: 

 

Macris, V. (2015). 

Съпротивата на 

Основни констатации: 

● Подчинение на ромските жени на патриархалната 

общност, което води до тяхната неграмотност и 

непознаване на правата им 
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ромското население 

срещу масовото 

училищно 

образование: Фокус 

върху 

образованието на 

ромските жени и 

момичета и 

образователните 

политики, бариери и 

практики в Гърция. 

AlbertaJournalofEduc

ationalResearch, 

61(4), 449-464. 

Последици за проекта: 

 

 Източник: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Ромските майки и 

техните малки деца. 

Непубликуван 

доклад. TheHague: 

BernardVanLeerFoun

dation. 

Основни констатации: 

● Гръцкият заместник-омбудсман по правата на 

детето подчерта, че "майките могат да играят важна 

роля в подготовката на децата за училище" (:53) 

  Последици за проекта: 

● Създаване на групи от майки, които да им помогнат 

да изградят самочувствие, да повишат 

осведомеността си по въпросите на образованието 

и да ги направят по-способни да предадат на децата 

си идеята за отговорността, присъща на 

образователния процес (:53) 

● Създаване на центрове за критична грамотност в 

населените места, които да въздействат върху 

майките и децата (примери от НПО ARSIS и проекта 

"Образование за ромски деца" в районите на 

Северно и Южно Егейско море). 

 Източник: 

 

https://borgenproject

.org/womens-rights-

in-greece/ 

 

 

Основни констатации: 

 

● Жените мигранти и роми са като цяло в още по-

неблагоприятно положение от икономическа гледна 

точка и от гледна точка на образованието.  

Например, типичната ромска жена в Гърция прекарва 

по-малко от шест години в училище. 
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  Изпълнение на проекта 

● Чрез промяна в общественото мнение и при 

наличието на жени-лидери като президент  

Сакеларопулу експертите смятат, че страната е 

способна да се пребори с историческите бариери 

пред правата на жените в Гърция, които все още 

влияят на нейната култура. 

 

 

Участие в по-високи нива на образование 

 

 

ГЪРЦИЯ Източник: 

 

Стипендиантска 

програма за роми, 

завършили гимназия, за 

обучение в 

Международния елински 

университет. Принос на 

Центъра за обществена 

подкрепа и клона за 

работа с ромите на 

община Амбелокипи - 

Менемени 

Основни констатации: 

● Имаше много положителни отзиви от страна на жените - 

2019 г: 8 жени и трима се записаха в 

HellenicOpenUniversity 2020 г.:  Записаха се 5 жени и 1 

мъж 

● Само 1 жена е успяла да продължи обучението си 

Последици за проекта: 

● Ромските жени се нуждаят от подкрепа в обучението си - 

уроци (чужди езици, използване на образователна 

платформа и др.) 

●  Подкрепа за децата (съчетаване на семейството и 

обучението) 

 

Източник: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Ромските майки и 

техните малки деца. 

Непубликуван доклад. 

TheHague: 

BernardVanLeerFoundatio

n. 

Основни констатации: 

● Една ромка на име G, която току-що е завършила 

университет, също изглежда раздвоена между това да се 

придържа към традиционните ценности и да планира 

собствения си живот със съпруга си. 

● Дори G, която е успяла да преодолее препятствията, 

които пречат на ромските жени да поемат по свой 

собствен път, е родила детето си на 20 години.  "Виждате 

ли - казва тя, - след като едно момиче е консумирало 

любовта си, то трябва да се омъжи.  Девствеността е 

въпрос на чест за ромското момиче.” 
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Последици за проекта: 

● Има нужда от стабилна среда на възпитание, която да 

направи семейството по-малко социално уязвимо. (:23) 

 

 Източник: 

 

Themelis, S. (2013). 

Социални промени и 

образование в Гърция:  

Проучване на 

динамиката на 

класовата борба. 

Springer. 

Основни констатации: 

 

● Не е рядкост жените от третото поколение, особено по-

младите, да постъпват в университет благодарение на 

политики като разширяването на университетите, както и 

на променящия се манталитет по отношение на 

образованието на жените. Въпреки това възможностите за 

получаване на образование не са напълно изравнени за 

ромските жени в сравнение с техните връстнички от 

неромски произход (:172). 

  Последици за проекта: 

● Промяна на манталитета по отношение на образованието 

на жените 

● Изисквания на образователната среда и пазара на труда. 

 

Сегрегация в образованието на децата от ромски произход: 
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ГЪРЦИЯ Източник: 

 

Takopoulou, S. (2002), 

Thegypsyatthecrossroadoft

wocultures: 

gypsymeetingandnon- 

gypsytraditionineducation, 

дисертация (Циганинът на 

кръстопътя на две 

култури: циганската 

среща и нециганската 

традиция в 

образованието) 

 

Основни констатации: 

● Ако присъствието на малцинствени групи се 

разглежда като "Проблем", който трябва да се реши 

незабавно, за да се постигне интеграция и тяхното 

приемане, тогава ще последва тактиката на 

суперкултурата 

● ако доминиращата (официалната) култура признава 

културния плурализъм, който характеризира цялото 

общество, и зачита особеностите на отделните 

групи, тогава нейната политика ще се основава на 

антирасистки настроения 

● Гръцката образователна политика за образованието 

на малцинствата е асимилационна. Особеностите на 

учениците от малцинствата не се вземат под 

внимание. 

● Начинът, по който е организирано образованието, е 

съобразен с нуждите на доминиращата група 

● Най-големият удар, който формалното образование 

може да нанесе на културната идентичност на 

ромското дете, е отхвърлянето на неговия език 

● Ромският език, външният вид, начинът на живот и 

мислене, опитът и ромската култура като цяло не се 

приемат от членовете на неромските групи в 

училището. Ценностната система на семейството не 

само не е в крак с тази на училището, но и влиза в 

противоречие с нея 

● Стереотипите и предразсъдъците на нециганското 

общество формират враждебно отношение към това 

културно малцинство в рамките на образователната 

система 

● Възгледите на ромските майки и деца са 

показателни за отношението на ромското 

малцинство към официалната образователна 

политика и е характерно, че възприятията и 

очакванията на ромските деца за училището 

съвпадат с тези на техните родители. Тоест, те също 

на свой ред се отнасят с недоверие към училището, 

смятат го за чуждо и враждебно и вярват, че то не им 

предлага нищо, а им създава проблеми с езика и 

отношенията с учителите и връстниците им 

● Отправен е призив към ромското дете да се 

адаптира, интегрира и да отхвърли онези елементи 

от своята идентичност, които пречат на 

интегрирането му в образователната система 
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Последици за проекта: 

● действия за укрепване на ромите за участие в 

социалния, икономическия, политическия и 

културния живот на местната общност и страната 

● обучение на учители в съответствие с принципите на 

междукултурното образование, антирасизма, 

антициганизма и др. 

 

Papadopoulou, V. (2010), 

Theschoolthatunites: 

aneducationalprogramtom

eettheRoma (Училището, 

което обединява: 

образователна програма 

за приемане на ромската 

култура), дисертация 

Основни констатации: 

● Стереотипите за ромите са доста устойчиви и не 

могат да бъдат преодолени с кратка намеса 

● Ученето чрез опита създава условия за активно 

участие на децата в запознаването с ромската 

култура 

 

 Последици за проекта: 

● Изпълнение на програми за запознаване с двете 

култури в училищата 

● Изпълнение на образователни програми за 

приемане на различните 

Източник: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Ромските майки и техните 

малки деца. 

Непубликуван доклад. 

TheHague: 

BernardVanLeerFoundation

. 

Основни констатации: 

 

Гърция остава една от последните европейски държави, в 

които продължава да съществува фактическа сегрегация в 

училищата, въпреки Препоръката на Комитета на министрите 

(2004 г.) относно Образованието на децата на 

ромите/циганите и решението на Европейския съд по 

правата на човека по делото Сампанис и други. (:52) (:52) 

 

Последици за проекта: 

● Проектите на Министерството на образованието, 

насочени към образованието на ромите, имат много 

важна роля (:53). 

 

 

Участие на ромските жени в дейности за учене през целия живот 
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ГЪРЦИЯ Източник: 

 

Програма за ограмотяване 

на ромски жени, 5-то 

междукултурно основно 

училище в Менемени 

& 

 

Chatzinikolaou, A., 

Chatzipavlou, G. 

RomawomenLiteracyProgram

, atDendropotamosinGriva 

(Програма за ограмотяване 

на ромски жени в 

Dendropotamos в Griva ), E., 

Koutsogiannis, D., Dinas, K., 

Staiou, A., Hatzipanagiotidi, 

A. &Chatzisavvidis, S. (επιµ.). 

2014. Сборник с доклади от 

Общогръцката 

конференция "Критичното 

писане в училищната 

практика" 

Основни констатации: 

●  грамотността като необходимост за оцеляване и 

придобиване на умения за подпомагане на 

децата им 

● Важно е как жените виждат училището, каква е 

тяхната представа за значимостта на училището 

● Програмата препоръчва промяна в социалната 

структура, а не просто умение за четене и писане 

(Cook-Gumperz, 2008 г., Kostouli-Hatzinikolaou, 

2011 г.) 

 

Последици за проекта: 

● действия за даване на права на жените 

● популяризиране на жени, които са модел за 

подражание  

 

Източник: 

 

Стипендиантска програма 

за роми, завършили 

гимназия, за обучение в 

Международния елински 

университет. Принос на 

Центъра за обществена 

подкрепа и клона за работа 

с ромите на община 

Амбелокипи - Менемени 

Основни констатации: 

 

● Имаше много положителни отзиви от страна на 

жените - 2019 г: 8 жени и трима се записаха в 

HellenicOpenUniversity 2020 г.: Записаха се 5 жени 

и 1 мъж 

 

● Само 1 жена е успяла да продължи обучението си 
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Последици за проекта: 

● Ромските жени се нуждаят от подкрепа в 

обучението си - уроци (чужди езици, използване 

на образователна платформа и др.) 

● Подкрепа за децата (съчетаване на семейството и 

обучението) 

● осигуряване на подкрепа за повишаване и 

укрепване на мотивацията на жените за 

получаване на образование 

 

 Източник: 

Tsiouli, V. (2017), 

Грамотността на ромските 

жени като фактор за 

укрепване на социалната 

им позиция и подобряване 

на академичните резултати 

на децата им. Сравнително 

изследване на мненията на 

ромските майки в два 

района на община Делта , 

докторска дисертация 

 

Основни констатации: 

● по-младите поколения роми изглежда осъзнават 

необходимостта от образование 

● Бракът в млада възраст като една от основните 

причини за отпадане от училище. Най-често 

срещаната причина за сключване на брак е 

ромската култура/традиция 

● традиционната социална роля на ромските жени 

все още е запазена 

● равнището на безработица сред ромските жени е 

по-високо отколкото при мъжете    

● Неграмотността на майките е пречка за 

образованието на техните деца 

● Доминиращите ценности и географското 

положение на общността оказват влияние върху 

начина, по който родителите и децата 

възприемат образованието и значението, което 

му придават (Smith, etal., 1997: 344) 

● Фактори като нисък социално-икономически 

статус, липса на постоянно местожителство и 

затруднен достъп до социални стоки и услуги 

влияят не само върху развитието на детето, но и 

върху родителските нагласи и практики (Mendez, 

Stillman, LaForett, Wandersman, Flaspohler, 2004: 

119-129). 

● жените признават значението на образованието и 

искат децата им да продължат да учат 
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  Последици за проекта: 

● записване на гледните точки на жените и целева 

намеса 

● социална подкрепа за жените и участието им в 

дейности, полезни за тяхното ежедневие 

● обучение на учители в областта на 

консултирането и овластяването на ромските 

жени 

ГЪРЦИЯ Източник: 

 

Yiotopoulou, A. (2011 г.), 

Приносът на центровете за 

обучение на възрастни за 

образованието на ромите в 

префектура Кардица. 

Изследването е направено 

от гледна точка на 

обучаваните, докторантски 

труд 

 

Основни констатации: 

● Процентът на участие на ромските жени в 

образователни програми е с 10 % по-висок от 

този на мъжете 

● Някои от причините, поради които жените са 

участвали в програми, са: 1. за да избягат от 

ежедневието 2. за да запълнят свободното си 

време 3. за да намерят по-добра работа. 

● Основните характеристики на уязвимите групи са 

апатия, безразличие и отказ от усилията за 

интеграция или реинтеграция в обществото. 

● ползата от програмите за обучение за 

подобряване на ежедневието е от голямо 

значение за обучаваните лица 

 

Последици за проекта: 

 

·       Необходимо е дейностите за обучение да 

бъдат добре насочени, за да могат да 

отговорят на нуждите и проблемите на тези 

групи 

 

·      продължителността и честотата на програмите 

трябва да гарантират системна подкрепа за 

ромите 
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 Източник: 

 

Tragouda, A. (2017), 

Investigatingthemotivationsa

ndbarriersofRomaadultsdurin

gtheirparticipationintheSeco

ndChanceSchool (SCS) 

(Изследване на 

мотивацията и пречките 

пред възрастните роми по 

време на участието им в 

училище "Втори шанс"). 

Случаят на SCS 

SofadonKarditsa, 

магистърска дисертация 

 

Основни констатации: 

● Основният мотив за участието на възрастни роми 

в училищата "Втори шанс" е придобиването на 

знания (най-вече възможно най-добро 

използване на гръцкия език) и получаването на 

диплома с цел намиране на работа 

● Други мотиви са възможността да помогнат на 

децата си и да им дадат "добър пример", да се 

чувстват по-добре, да повишат самочувствието и 

увереността си, както и да им дадат възможност 

да заемат своето място в общността 

● за жените това изглежда като втори по-силен 

стимул след "придобиването на знания" - 

вътрешният стимул за повишаване на 

самочувствието, развитието на личността, дори 

нестандартната реакция на стереотипа, който 

жената от ромски произход иска да има в дома 

си, и подобряване на позицията им по отношение 

на останалите роми чрез получаване на социално 

признание чрез образование.  При мъжете 

констатациите съвпадат с изследванията на 

Hancock (2012) и Rothesetal. (2013), които се 

говорят за по-силно въздействащи външни 

стимули като професионални и финансови 

● Основните пречки в това начинание са 

необходимостта от работа със или без мобилност 

и това, че най-младите семейства поемат 

задължения, създавайки собствено семейство. 

● Съществуват и "вътрешни" пречки, като например 

това, че не отдават голямо значение на 

образованието или защото смятат, че [ако] не го 

направят, за тях ще има финансови последици, 

или / или защото това е в противоречие с 

културата им, особено в случая на жените, чието 

предназначение е домът и децата 

● семейството е силно патриархално със силни 

зависимости, финансови и емоционални връзки 

между членовете му и че жената като пазителка 

на традициите и съхранението на културата им се 

смята, че по-малко контактува с външни влияния 

и училището очевидно е едно от тях 

(Vassiliadou&Pavli-Korre, 2011).  Те са в унисон и с 

възгледите на Nova-Kaltsouni (стр. 40) за 

различното отношение към момчетата и 

момичетата, тъй като предназначението на 

момичетата е за децата и семейството, затова не 

се нуждаят от образование 

● образованието на ромите не може да бъде на 

дневен ред, докато не бъдат решени основните 

проблеми, като например животът в 

необлагодетелствани райони, липсата на достъп 
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  Последици за проекта: 

●  обучение на учителите за културата на ромите 

 

 Източник: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Ромските майки и техните 

малки деца. Непубликуван 

доклад. TheHague: 

BernardVanLeerFoundation. 

Основни констатации: 

● Ромските жени с деца на възраст под три години 

не са бенефициенти на нито една от програмите 

за образование и учене през целия живот за роми 

(:43). 

● Овластяването на жените изглежда е най-добрата 

стратегия, за да им се помогне активно да си 

помогнат сами (:57). 

● Заместник-председателят на Асоциацията на 

ромските жени (Дендропотамос, Солун) изтъкна 

значението на образованието като основа за 

овластяване на жените (:57). 

  Последици за проекта: 

● Един от приоритетите на всички нови действия по 

отношение на ромите трябва да бъде насочен 

към ромските жени и да включва социални 

работници, специално обучени да помагат на 

тази група да получи права (:43).   

● Социалните центрове в района на населеното 

място като "центрове" са най-добрата политика, 

която би предоставила права на жените и би 

подкрепила и подобрила живота на ромските 

семейства. Такива центрове лесно биха могли да 

се развият - в сътрудничество с участващите 

образователните институции и регионалните 

заинтересовани страни - допълнителни функции 

и услуги, като например инициативи за училищно 

образование "втори шанс" и образование и 

обучение през целия живот, както и подкрепа за 

родителите (:57). 
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 Източник: 

 

http://peroma.web.auth.gr/p

eroma/sites/roma/files/files/

3_1.pdf 

 

P.3.1. Добри практики, 

които трябва да се укрепват 

достъп за млади и за 

възрастни роми 

(предимно жени) 

до програми за 

ограмотяване. 

 

Автор: 

AggelosXatzinikolaou, 

Солун, 2013. 

 

 

Основни констатации: 

● В статията се подчертава необходимостта 

ромските жени в Дендропотамос да продължат 

да учат в училище. 

● Потребностите от участие на ромските жени в 

програми за обучение повишават изискванията 

им за грамотност при завършване на начално 

образование. 

● Жените съзнателно претендират за образование, 

от което са били лишени в детството и 

юношеството си. 

● Ромските жени коригират и обогатяват 

предходните си възгледи, разработват стратегии 

и идентифицират нови културни кодове по време 

на занятията. 

● По време на занятията ромските жени изоставят 

културата на мълчание, в която често попадат, 

осъзнават ситуацията, в която се намират, и се 

научават да отстояват правата си като граждани. 

  Последици за проекта: 

● Адаптиране на основните идеологически 

възгледи на Фрейре за обучението на ромските 

жени в контекста на политическото и критическо 

осмисляне. 

● Разглеждане на грамотността като динамичен, 

социален и политически процес. 

● Предлага се включването в училището на жени 

(майки на ученици), които нямат завършено 

начално образование, да се утвърди като важна 

част от 

микрополитиката в образованието на училището. 

● Изискванията относно ограмотяването на жените 

може да функционира като предложение за 

ограмотяване в процеса на учене през целия 

живот, което ще обхване всичко, необходимо на 

съвременния човек, за да вземе активно участие 

в социалните събития, свързани с проблемите на 

околната среда (политически, икономически, 

културни и др.). 
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 Източник: 

 

http://aid.com.gr/2017/07/0

4/%cf%87roma-ii- 

 

Проект XROMA II 

 

 

 

 

Основни констатации: 

● Неспособност на ромските жени да се справят с 

ежедневните предизвикателства в семейството и 

извън него. 

● Невъзможност за разработване на механизми, 

които да им помогнат да ръководят бъдещето си. 

 

  Последици: 

● Семинар за експериментално и теоретично 

обучение на 20 млади ромски жени на възраст 

18-30 години за стереотипите, концепцията за 

дискриминация, човешките права и ромската 

култура, както и за начините за справяне с 

ежедневните конфликти със семейството, 

обкръжението или обществото. 

● Подкрепа и напътствия при публичното говорене 

  

https://www.nefeliwomen.c

om/ 

 

 

 

Основни констатации: 

 

● Участие на ромски жени от Гърция и други 

европейски държави 

● Липса на контекст, в който ромските жени да се 

свържат с други жени, за да обменят опит 

  ● обмен на методологически инструменти във 

връзка с предоставянето на права на жените 

● обмен на учебни подходи за теории и техники за 

неформално обучение. 

● създаване на мрежа от възрастни, активни в 

овластяването и подкрепата на личната, 

професионалната и бизнес независимост на 

жените, както и повишаване на обществената 

осведоменост по тези въпроси. 

 

Антиимиграционен (антиромски) дискурс: 
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ГЪРЦИЯ Източник: 

 

Zaikou, A., (2015), 

theinvisibleobstacle

stoRomaintegration

policy: 

reverseracismandse

lf-targeting 

(Невидимите 

пречки пред 

политиката за 

интеграция на 

ромите: обратният 

расизъм и 

самонасочването).  

Ролята на 

образованието, 

магистърска 

дисертация 

Основни констатации: 

 

·   Съществуват обратен расизъм и тенденции за 

самонасочване при хората, преживяващи социално 

изключване 

 

·  отчуждението и маргинализацията водят до динамика на 

самозащита и самогетоизиране 

 

·  В мащабно проучване на FRA (2009 г.) относно 

малцинствата и дискриминацията (EU MIDIS) ромите 

се очертават като групата от населението, която е най-

дискриминирана заради етническия си произход 

 

·    съхраняването на тяхната идентичност пред силите, 

които ги потискат, ги държи единни срещу "врага" 

 

·       използване на европейския инструмент за електронно 

свързване еTwining дава добри резултати 

 

·    Изпълнението на програмите за електронно свързване  

развива силни връзки между европейските граждани, 

допринася за изграждане на солидарност и взаимно 

уважение и премахва ксенофобията и расизма. 

 

Последици за проекта: 

 

·    осъществяване на действия, които улесняват 

междукултурните контакти между жените 
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Източник: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Ромските майки и 

техните малки 

деца. 

Непубликуван 

доклад. TheHague: 

BernardVanLeerFou

ndation. 

Основни констатации: 

● Антиромските нагласи до голяма степен се формират под 

въздействието на медиите (:18 

● В трите изследвани гръцки вестника няма статии, 

посветени на ромски жени или деца (:18) 

● Реалните проблеми, с които се сблъскват ромските жени, 

свързани с ужасяващите условия на живот, лишенията и 

непреодолимите трудности при отглеждането на децата 

им и грижата за тях и за техните семействата не са 

обсъждани или дори споменавани (:18) 

● Малкото на брой позитивни статии в трите вестника с 

различна политическа ориентация не са достатъчни, за да 

променят негативната представа на 

средностатистическия читател. Що се отнася до 

споменаванията на жените и децата, те са оскъдни, 

повърхностни и безкритични (:19) 

 

Последици за проекта: 

 

- За да успеем да обърнем порочния кръг на 

маргинализацията, е необходимо да осигурим заетост 

на възрастните членове на семейството, да осигурим 

законно жилище и достойни условия на живот [...] 

(:23).     

 

·        По-специално политиците и лицата, вземащи 

решения, трябва да спрат да използват реторика, 

която заклеймява ромите, а властите трябва да 

насърчават положителния образ на ромското 

население, като използват инструменти на 

кампаниите, като например кампанията на Съвета на 

Европа "Dosta!” (:20). 
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 Източник 

(предоставен от 

учителка от 

ромски произход, 

която работи по 

проекта): 

 

https://urbact.eu/si

tes/default/files/am

pelokipi_oif_final.p

df 

 

Основни констатации: 

 

● Сътрудничество снаобщинаАмбелокипи-Менемени с 

филоложка с ромски произход от ромската общност в 

Агиос Нектариос/Дендропотамос за извънкласните 

занимания в Амбелокипи-Менемени в рамките на 

проекта StayTuned. 

● Сътрудничество, което отразява гледната точка срещу 

антиромските нагласи и изгражда канали за комуникация 

и бъдещо сътрудничество с членове на ромската общност 

като професионалисти, които имат необходимата 

квалификация 

● Предоставяне на права на филоложката от ромски 

произход, която участва в проекта, като учител. В този 

случай и при в сътрудничеството ѝ с общината ромският ѝ 

произход е предимство. 

● Фокус върху професионалната квалификация, а не върху 

произхода. 

● Насърчаване на положителното социално представяне на 

ромите в неромското общество. 

● Намаляване на дистанцията между общината и членовете 

на ромската общност. 

  Последици за проекта: 

 

● Поставяне на ромските жени във фокуса като модели за 

подражание. 

● Активна роля на общините за разчупване на 

стереотипите. 

● Подкрепа и използване на ромски жени - учени в рамките 

на общински проекти. 

● Ангажиране на ромски учители в обучението на ромски и 

особено на неромски ученици. 
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 Източник: 

 

https://ido-

alliance.eu/el/arxiki

/ 

 

 

Основни констатации: 

 

·       Ромските жени не са представени в държавните 

органи 

 

·       Предоставяне на знания на мотивираните млади роми 

и ромки, завършили задължителното си образование, 

с цел развиване на умения в областта на управлението 

и функционирането на органите на местното 

самоуправление. 

 

·       Активно участие на млади образовани жени от ромски 

произход в решаването на въпроси, свързани с 

местното самоуправление. 

 

·       Сътрудничество на младите хора с представители на 

местните власти в контекста на равнопоставеността 

 

  Последици за проекта: 

 

● Показване на положителен, ярък пример, 

противоположен образ, който ще опровергае 

установените представи за ромите. 

● Стимулиране и подкрепа за стажантите от ромски 

произход и особено жените, от една страна като 

признание за техните постижения, а от друга - като 

средство за избягване на риска от автоматизация и риска 

от социален регрес, който да засили социалното 

изключване. 

● Подписване на протокол за регионален съюз 

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ Ι) 

● Подкрепа и насоки за публично говорене 

 Източник: 

 

Политическо 

училище за роми -  

AID 

 

 

Основни констатации: 

 

● Ромските жени не са представени в държавните органи 

● Липса на знания по  въпроси, свързани с гражданското 

общество 
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  Последици за проекта: 

 

Семинари/ срещи за: 

·       овластяване на жените 

● жените като активни граждани 

 

 

Сблъсък на ромските жени с дискриминация 

ГЪРЦИЯ Източник: 

 

 

Macris, V. (2015). 

Съпротивата на ромското 

население срещу 

масовото училищно 

образование: Фокус върху 

образованието на 

ромските жени и 

момичета и 

образователните 

политики, бариери и 

практики в Гърция. 

AlbertaJournalofEducationa

lResearch, 61(4), 449-464. 

Основни констатации: 

 

● Ромските жени се сблъскват с дискриминация, основана на 

пола, не само в обществото, но и вътре в своите общности. 

(Macris 2015:457) 

 

● В училищна среда тройната дискриминация на ученичките - 

да си жена, да си от ромски произход и да си дете - 

увеличава риска от насилие от връстници срещу тях, но 

също така увеличава риска от насилие от страна на 

училищния персонал (Antonopoulou, 2011 в Macris 2015:458) 

 

● Ролята на патриархалните шаблони в общността е ключов 

фактор за подчиненото положение на ромските жени и 

отсъства от дневния ред на ромските неправителствени 

организации. (Macris 2015:460) 

 

Последици за проекта: 

 

● Antonopoulou посочва, че е важно да се подчертаят правата 

на жените и перспективата за равенство между половете 

при изготвянето на политиките, например като се назначи 

съветник по правата на жените и по въпросите на половете 

във всички органи за изготвяне на политики, свързани с 

ромите. (Macris 2015:457) 

 

● Добър пример е ромското женско сдружение "Елпида" 

(Надежда) заради активното участие на ромските жени в 

тяхната общност чрез организиране на срещи за разговори 

по проблемите на общността, включване на съпрузите им, 

участие в заседанията на градския съвет и искане за активно 

участие в процесите на вземане на решения. (Macris 

2015:460) 
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Източник: 

 

Dragonas, T. (2012). 

Ромските майки и техните 

малки деца. 

Непубликуван доклад. 

TheHague: 

BernardVanLeerFoundation

. 

Основни констатации: 

 

·    Ромските жени са изключени от много сфери на 

социалния, институционалния и политическия живот в 

сравнение с повечето жени и дори в сравнение с 

ромските мъже. 

(Dragonas 2012:19) 

 

·     Нарушенията на правата на ромските жени остават до 

голяма степен недокументирани. (Dragonas 2012:20) 

 

·       Повечето ромски жени нямат достъп до пазара на 

труда. В най-продуктивните си години те не работят, 

защото съпругът им забранява да го правят, или защото 

се грижат за някого и имат твърде много деца, които 

трябва да отглеждат, или просто не могат да си намерят 

работа. (Dragonas 2012:22) 

 

·       Изглежда, че животът на жените се е променил съвсем 

слабо след толкова години на намеса от страна на 

държавата и вложени средства, които са били 

изразходвани за програми, насочени към ромите. 

 

·       Наблюдава се остър недостиг на мерки против 

дискриминацията и в подкрепа на равенството. Само 

две от 45-те програми, за които се съобщава тук, са 

насочени към ромските жени (:43). 
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Последици за проекта: 

 

● За да успеем да обърнем порочния кръг на 

маргинализацията, е необходимо да осигурим заетост на 

възрастните членове на семейството, да осигурим законно 

жилище и достойни условия на живот [...] (:23).   
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 Източник: 

 

Velesiotou, A. (2016), 

“ReformingtheSocialOrgani

zationsoftheLocalAuthoritie

s: Implementing a 

pilotactionforRomawomen, 

bytheWomen’sCentreofKar

ditsa, 

attheMunicipalityofKardits

a, ("Реформиране на 

социалните организации 

на местните власти: 

Изпълнение на пилотна 

дейност в подкрепа на 

ромските жени от 

Женския център в 

Кардица към община 

Кардица", докторантски 

труд 

Основни констатации: 

 

·       Ромските жени са динамична група, която е с дълбоко 

вкоренени възприятия и стереотипи и към която не се 

подхожда задоволително с адекватни действия и/или 

стратегии, както на национално, така и на местно ниво 

 

·       Социалната политика се осъществява от всички нива на 

местното самоуправление и от институциите, но също 

така и от социални или доброволчески организации , 

НПО, църква, активни граждани. Много от тези агенции 

са насочени към групи от населението със сходни 

действия и припокриващи се дейности. 

 

·       Неграмотността сред ромските жени е почти всеобща. 

Редица фактори са причина за това: условията на живот, 

липсата на училище в съседство, отпадането от 

училище, преместването на семействата, стереотипите 

и положението на момичетата, структурата на 

патриархалното семейство и ролята на жената в него, 

традиционните семейни роли създават допълнителни 

механизми за изключване на ромските жени, ранни 

бракове. 

 

·       Ниското образователно равнище, нередовното 

посещаване и ранното напускане на училище, високият 

процент на безработица и малкото възможности за 

заетост лишават ромските жени и момичета от реални 

възможности за интеграция и пълноценно участие в 

обществото 

 

● липсва доверие от страна на ромските жени към общото 

население поради расизъм, дискриминация и др. 

 

● Ромските жени се сблъскват с повече расизъм и 

дискриминация, отколкото мъжете, както в общността, така 

и извън нея 

 

·       ромските семейства и общество са патерналистични 

 

● Ролята на жените в семейството е принизена 

 

·       Ромите са население със специални традиции. 

Сплотяващите връзки между тях им помагат да 

преодолеят проблемите на изключването, културната 

асимилация (G. Exarchos, 1997 г.). 

 

·       позицията на ромската жена в семейството трябва да се 

разглежда и като важен фактор за планиране на 

действията 
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  Последици за проекта: 

 

·       Координацията на съществуващите услуги и действия, 

които се контролират или изпълняват от различни 

организации, се счита за абсолютно необходима, за да 

се преодолеят припокриващите се и понякога 

противоречащи си мерки. 

 

·       Изпълнение на програми за социално, образователно и 

професионално овластяване на жените 

 

·    Подходящ подход: "ключът" е разбирането, 

изграждането на доверие, целта е изграждане на 

взаимоотношения, разработване на практики, основани 

на нуждите на жените, и участие на жените в 

планирането на дейностите 

 

·       програми за обучение на жени в областта на социалния 

живот, гражданските права и правата на жените 
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 Източник: 

 

Papakonstantinou, T. 

(2016), 

InvestigationoftheviewsofR

omaWomentowardstheimp

ortanceofEducationintheirli

feandtheobstacles / 

motivestheyface, 

(Изследване на 

възгледите на ромските 

жени за значението на 

образованието в техния 

живот и 

пречките/мотивите, с 

които се сблъскват, 

докторантски труд 

 

Основни констатации: 

 

·    Ценностната система на ромите поставя жените в 

унизителна - ограничена роля, която се определя до 

голяма степен от мъжете в семейството, докато 

приоритет на жените е грижата за дома и децата 

 

·    Безработицата на ромските жени и недостатъчната 

заетост ги правят зависими от мъжете и са причина за 

тяхното подчинено положение, тъй като те са 

принудени да приемат много неравенства и 

"разпореждания" от страна на мъжете (Dousas, 1997 г.) 

 

·       семейните задължения на жените от всички възрасти 

във всяко семейство и традициите в крайна сметка са 

спирачка за тяхното образование. Съвременните 

ромски жени са разбрали плюсовете и минусите 

наманталитета на своята етническа група , поради което 

искат да променят като минимум всичко, свързано с 

брака в ранна възраст, предбрачните връзки, 

положението на жените в семейството и т.н. Те искат да 

следват съвременния начин на живот и да се освободят 

от предразсъдъците на времето, които се прилагат по 

отношение на тях 
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 Източник: 

 

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M., &Skenteris, N. (2014). 

Възрастта и полът като 

решаващ фактори за 

психологическото здраве 

при ромите в Гърция. 

International 

JournalofCaringSciences, 

7(3), 873. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни констатации: 

 

·      Фокусирайки се върху различията между половете, това 

проучване потвърждава, че ромските жени имат по-

ниски постижения в образованието от ромските мъже и 

от неромските жени (както показва държавната 

статистика), без значителен напредък през годините. 

 

·       Те също така в по-малка степен имат официална заетост 

и следователно са по-зависими финансово от мъжете. 

 

·       Съществува огромна необходимост от политики, 

съобразени с пола, които да се занимават с 

междусекторната дискриминация, като тази, на която са 

жертва ромските жени, особено в областта на 

образованието и заетостта.  

 

·       Проучването показва, че интервенциите не са напразни, 

поради което те трябва да продължат, доколкото е 

възможно, като същевременно е голямо 

предизвикателство тези интервенции да бъдат 

обобщени и да обхванат и по-възрастните хора. 

 

  Последици: 

● Следва да се обърне внимание на положителните модели 

за подражание и интервенциите в посока подкрепа на 

младите жени от страна на обществото. 

 Източник: 

 

https://pjp-

eu.coe.int/en/web/access-

to-justice-for-roma-

women/greece 

 

JUSTROM 2 

 

 

Основни констатации: 

·       Предвидени са 30 срещи за повишаване на 

осведомеността с ромски жени. Тези срещи засягат 

различни теми, които са от значение за целевите 

общности, като например ролята на институциите за 

защита на правата на човека, домашното насилие, 

дискриминацията, услугите, които се предлагат и др. Те 

имат за цел да информират ромските жени, да им дадат 

възможност да отстояват правата си и да се възползват 

от съществуващите услуги. 
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  Последици за проекта: 

 

● Срещи за повишаване на осведомеността на ромските жени 

 

● Срещи с представители на обществеността и общността 

 Източник:  Ромско 

политическо училище II, 

организирано от 

Асоциацията на ромските 

жени в Дендропотамос 

 

https://www.facebook.com

/pg/%CE%A3%CF%8D%CE%

BB%CE%BB%CE%BF%CE%B

3%CE%BF%CF%82-

%CE%93%CF%85%CE%BD%

CE%B1%CE%B9%CE%BA%C

F%8E%CE%BD-

%CE%A1%CE%BF%CE%BC%

CE%AC-

%CE%98%CE%B5%CF%83%

CF%83%CE%B1%CE%BB%C

E%BF%CE%BD%CE%AF%CE

%BA%CE%B7%CF%82-

Roma-Women-Association-

113400256805877/posts/ 

 

 

Основни констатации: 

 

·       Ромските жени са подложени на множествена 

дискриминация, основана на пола и произхода. 

 

·       Фактът, че проектът се изпълнява от женско 

сдружение, е сигнал за еманципацията на жените. 

 

 

  Последици за проекта: 

 

·       Предоставяне на знания на участниците за използване 

на методологически инструменти, за да могат да 

намират решения в Diavgeia или opengov.gr, за да търсят 

изборни позиции 
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НА 

ЕВРОПЕЙ

СКО 

НИВО 

Източник: 

 

 

Kotrotsiou, S., 

Gourgoulianis, K., Gouva, 

M., &Skenteris, N. (2014). 

Възрастта и полът като 

решаващ фактори за 

психологическото здраве 

при ромите в Гърция. 

International 

JournalofCaringSciences, 

7(3), 873. 

Основни констатации: 

 

Ромите са жертва на дискриминация в цяла Европа и имат 

значително по-лош здравен и образователен профил в 

сравнение с лицата, които не са от ромски произход 

(Milcher, 2006 г., Holt, 2005 г., Rechel, etal., 2009 г.). 

 

 

Последици за проекта: 

 

Източник: 

 

Andrei, R., Martinidis, G., 

&Tkadlecova, T. (2014). 

Предизвикателства, пред 

които са изправени 

ромските жени в Европа в 

областта на 

образованието, заетостта, 

здравеопазването и 

жилищното настаняване - 

с акцент върху Чешката 

република, Румъния и 

Гърция. BalkanSocial 

Science Review (Балкански 

преглед на социалните 

науки), 4, 323-351. 

Основни констатации: 

● Дискриминацията срещу ромските жени има структурен и 

повсеместен характер и е дълбоко вкоренена в историята и 

практиките на много европейски култури и общности, тя 

прониква във всички сектори и области през целия им 

живот 

(: (324). 

● Съществуват и ограничения за образованието като 

средство за овластяване на жените, поради липсата на 

система за осведоменост на пола и учебни програми. 

● През последните години са предприети положителни 

стъпки за решаване на проблема с дискриминацията на 

ромските жени (: 326). 

Последици за проекта: 

 

·   Приоритизиране на въпросите, свързани с ромите, и на 

овластяването на жените в международния дневен ред. 

 

·  Фокусът на националните проекти е върху 

самостоятелната заетост и предприемачеството чрез 

осигуряване на обучение за придобиване на бизнес 

умения и популяризиране на традиционните ромски 

занаяти (ПРООН, 2006 г.). (:327) 

 

 

 
 
Великобритания 
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Великобрита

ния 

Източник: 
 
Справяне с 
неравнопоставеността 
на циганските, 
ромските и пътуващите 
общностиhttps://publica
tions.parliament.uk/pa/c
m201719/cmselect/cmw
omeq/360/report-
files/36008.htm 

Основни констатации: 
● Родителите на децата роми и на децата от пътуващите 

общности имат стремежи за своите деца, но за някои 
от тях формалното образование не се включва в тези 
стремежи. 

● Това означава, че за образователната система е твърде 
лесно да отпише потенциала на  децата на циганите и 
децата от пътуващите общности, което дава 
възможност предразсъдъците да се запазят.  

● Възможността за достъп до висококачествено 
образование определя бъдещия успех на всеки млад 
човек. В случая на циганите, ромите и пътуващите 
общности лошият старт в образованието може да бъде 
катализатор на много други неравенства, за които 
чухме по време на провеждане на настоящото 
изследване.   

Последици за проекта: 
● Пречките пред образованието на децата от цигански, 

ромски произход и от пътуващите общности са 
сериозни. Справянето с лошите образователни 
постижения е от жизненоважно значение за 
преодоляване на други неравенства, с които се 
сблъскват общностите на циганите, ромите и 
ътуващите общности. 

 
 

Източник: OfstedReport 
 
 
https://assets.publishing.
service.gov.uk/governme
nt/uploads/system/uploa
ds/attachment_data/file
/430866/Overcoming_ba
rriers_-
_ensuring_that_Roma_c
hildren_are_fully_engag
ed_and_achieving_in_ed
ucation.pdf 

Основни констатации: 
● Докладът обобщава как три местни власти и 11 

училища са работили, за да посрещнат нуждите на 
ромските деца от Източна Европа. В него се посочват 
основните проблеми и пречки и се представят 
примери за добри практики. 

 

Последици за проекта: 
● Целта на това проучване е да се направи по-точна 

оценка на:   пречките пред ангажираността към 
образованието и постиженията за ромските ученици 
,предизвикателствата, с които се сблъскват 
определени училища и местни власти при 
подпомагането на голям брой ромски ученици, които 
обикновено не говорят английски език, стратегиите, 
които се използват успешно от местните власти и 
училищата за подпомагане на ромските ученици 
самостоятелно или в партньорство с други 
организации, които биха могли да се приложат и в 
други условия.  

 

 
 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmwomeq/360/report-files/36008.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430866/Overcoming_barriers_-_ensuring_that_Roma_children_are_fully_engaged_and_achieving_in_education.pdf


125 
 

  
 

  

Великобрита

ния 

Източник:  
 Ръководство за добри 
практики за 
подобряване на 
резултатите в 
образованието на 
децата от цигански, 
ромски произход и от 
пътуващите общности 
 
https://travellermoveme
nt.org.uk/phocadownloa
d/TTM%20Good%20Prac
tice%20Guide%20Educati
on_web.pdf 

Основни констатации: 
 

● Настоящият доклад очертава добрите практики по 
отношение на децата от цигански, ромски произход и 
от пътуващите общности в ранна възраст, по време на 
началното и средното образование, според 
информация, предоставена от семействата, педагозите 
и училищата.   

● Той представя и резултатите от тригодишен проект за 
образование и застъпничество, финансиран от 
EsméeFairbairn. При провеждането на това изследване 
ние проучихме следните въпроси:  

● ASKS: • Какво правят успешните училища, за да 
насърчават участието и сближаването? • Кои мерки 
имат ефект според родителите на децата от цигански, 
ромски произход и от пътуващите общности? • Как 
училищата се справят с расисткия тормоз? • Как 
другите училища могат да вземат пример от тези 
еталони за добри практики? • Какво трябва да направи 
правителството, за да повиши постиженията на 
учениците от цигански, ромски произход и от 
пътуващите общности? 

Последици за проекта: 
 

● Както заяви Министерството на образованието и 
уменията през 2003 г., "работата за постигане на добри 
практики в образованието на учениците от пътуващите 
общности е отговорност на всички участници в 
образователната система - Министерството на 
образованието и уменията, местните власти, 
училищата, учителите, управителите, службите за 
подкрепа на образованието на пътуващите общности, 
родителите и учениците10". На практика обаче това 
вече не е така, тъй като родителите и децата са 
оставени извън процеса на вземане на решения, а 
липсват допълнителни услуги за подкрепа.   

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/TTM%20Good%20Practice%20Guide%20Education_web.pdf
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Източник: 
 
Доклад за пречките от 
ранните години до 
средното образование 
и след това, 
EllieMulcahy, SamBaars, 
KateBowen-
VinerandLoicMenzies 
 
 
https://www.cfey.org/w
p-
content/uploads/2017/0
7/KINGWIDE_28494_pro
of3.pdf 

Основни констатации: 
 

● Докладът има за цел да предостави на 
преподавателите и специалистите задълбочен преглед 
във връзка с недостатъчното представяне на циганите, 
ромите и пътуващите общности във висшите училища, 
като се фокусира основно върху съществуващите 
бариери и същевременно разглежда следващите 
стъпки и решения за справяне с тези проблеми.  

● В доклада са събрани констатации от: съществуващата 
литература; кръгла маса с участието на практикуващи 
специалисти, учени и членове на цигански и пътуващи 
общности; задълбочени интервюта с практикуващи 
специалисти и студенти от цигански, ромски произход 
и от пътуващите обности; както и фокус групи с 
ученици от ромски произход, цигански произход и от 
пътуващите общности в Ирландия.  

 

Последици за проекта: 
 

● Учениците от цигански, ромски произход и от 
пътуващите общности са с най-ниски резултати в 
задължителното училищно образование сред всички 
етнически групи.  Слабите резултати в училище 
постепенно намаляват възможностите на младежите 
за висше образование, а пречките пред резултатите в 
образованието в училище вероятно се засилват при 
висшето образование.  Ето защо, за да се разбере и да 
се реши проблемът с недостатъчното участие във 
висшето образование, е необходимо да се проучат 
пречките пред успеха в училище, както и 
специфичните пречки, свързани с достъпа до висше 
образование. 

 

 
Участие в образованието в ранна детска възраст и задължителното училищно образование: 
 

https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
https://www.cfey.org/wp-content/uploads/2017/07/KINGWIDE_28494_proof3.pdf
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Източник:  
 
Klaus, S. andSiraj, I. (2020) 
"Подобряване на участието на 
ромите в европейските 
системи за образование в 
ранна детска възраст  
чрез културно 
посредничество". 
LondonReviewofEducation 
,  18  (1): 
50-64).  
https://doi.org/10.18546/LRE.18.
1.04 
 
(11) (PDF) Подобряване на 
участието на ромите в 
европейските системи за 
образование в ранна детска 
възраст чрез културно 
посредничество. Достъпно 
на:https://www.researchgate.ne
t/publication/340141851_Impro
ving_Roma_participation_in_Eur
opean_early_childhood_educati
on_systems_through_cultural_br
okering [accessedMar 30 2021]. 

Основни констатации: 
 

● В този доклад са представени данни от две 
качествени проучвания, които изследват 
въздействието при назначаване на роми в 
институции за ранно детско развитие.  
Първото, проучване, проведено в 21 
европейски държави с най-голямо ромско 
население, установява настоящите тенденции 
и мотиви за наемане на персонал от ромски 
произход в сферата на образованието в ранна 
детска възраст и оценява, че са необходими 
най-малко 40 000 допълнителни служители от 
ромски произход, за да се осигури 
пропорционалното им представяне в 
работната сила.  

● При второто е използвана методология за 
проучване на конкретни случаи, за да се 
събере опит от Сърбия и Великобритания, 
където въвеждането на ромски асистенти 
помага за преодоляване на културните 
бариери пред участието на ромите в ранното 
образование.     

 

Последици за проекта: 
● Докладът завършва със забележката, че за 

социалното приобщаване на ромите ще се 
изискват и интервенции, които да започнат 
далеч преди децата да започнат формалното 
си образование. 

 

Източник:  
От сегрегация към 
приобщаване - Ромски 
образователен фонд 
 
 
https://www.romaeducationfun
d.org/wp-
content/uploads/2019/05/ref_uk
_report_nov2011_screen_single
pages.pdf 

Основни констатации: 
 

● Беше направен преглед на литературата и 
изследователските доклади за положението на 
ромите в образователните системи в Чешката 
република и Словакия, които са проведени и 
публикувани от различни организации, 
включително от Ромския образователен фонд. 
Това документално проучване беше съчетано с 
теренни проучвания, проведени от Equality 
между юни и август 2011 г. на осем места в 
Англия: Лестър, Чатъм, Ротерхам, 
Улвърхемптън, Саутендън-Сий, Питърбъро, 
Лондон и Дерби. По време на пилотното 
проучване бяха интервюирани 61 чешки или 
словашки ученици от ромски произход, 28 
родители от ромски произход и 25 служители в 
училища или други образователни институции. 

 

https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.researchgate.net/publication/340141851_Improving_Roma_participation_in_European_early_childhood_education_systems_through_cultural_brokering
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
https://www.romaeducationfund.org/wp-content/uploads/2019/05/ref_uk_report_nov2011_screen_singlepages.pdf
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Последици за проекта: 
 

● Резултатите от проучването показват, че 
обучението на ромски деца в специални или 
фактически сегрегирани училища в Чешката 
република и Словакия не е оправдано от 
гледна точка на техните образователни, 
социални или познавателни способности, тъй 
като всички ромски деца, участвали в това 
проучване, които са били изпратени в 
специални или фактически сегрегирани 
училища в Словакия и Чешката република, 
успешно се обучават в общообразователни 
училища в Великобритания. Ето защо всички 
нива в правителството на Чехия трябва да се 
действа и да се предприемат практически 
мерки за незабавно изпълнение на решението 
на Европейския съд по правата на човека от 
2007 г. Чешкото правителство следва да 
гарантира, че изпълнението на това правно 
задължение е приоритет. 

● Това пилотно проучване следва да се развие в 
значително научно изследване във 
Великобритания, което да обхване всички 
национални групи роми, след като 
методологията е приложена за първи път и 
вече са налице важни първоначални резултати. 
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Великобритан

ия 

Източник: [добавяне на 
хипервръзка или препратка] 
 
Ангажираност на ромските 
семейства с образованието и 
други услуги в Глазгоу, д-р 
Даниела Симе и д-р Джована 
Фасета, Университет 
Стратклайд, д-р 
МикелеМакКлунг, Градски 
съвет на Глазгоу 
 
https://pureportal.strath.ac.uk
/files-
asset/39688102/Sime_etal_ro
ma_families_engagement_with
_education.pdf 

Основни констатации: 
 

● Настоящото проучване се фокусира върху 
живота на ромски семейства, живеещи в 
района на Гованхил в Глазгоу, пристигнали в 
Шотландия след 2004 г. Докладът разглежда 
техния семеен и обществен живот и се 
фокусира върху ангажираността им с 
обществените услуги, особено във връзка с 
образованието на децата.   

● В доклад на Градския съвет на Глазгоу от 2013 
г. са установени ниски общи постижения на 
ромските деца и много слаба посещаемост на 
учебните занятия.  Въз основа на вече 
наличната работа за ромските семейства в 
Глазгоу (PooleandAdamson, 2008; Grill, 2012), 
това проучване имаше за цел да установи:  
Какви са потребностите и опитът на ромските 
семейства по отношение на ключови услуги 
(образование, здравеопазване, свободно 
време); Какви са основните предизвикателства 
пред службите в работата с ромските 
семейства; Какви са очакванията на ромските 
деца и родители към училищата и културните 
нагласи към формалното образование; Кои 
фактори влияят върху ангажираността на 
ромските семейства с обществените услуги; Как 
могат да бъдат преодолени бариерите пред 
постиженията на ромските деца. 

 

https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
https://pureportal.strath.ac.uk/files-asset/39688102/Sime_etal_roma_families_engagement_with_education.pdf
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Последици за проекта: 
● Изключително ниските резултати на ромските 

деца са широко известни (Pečeketal., 2008; 
RomaEducationFund, 2011 a Тъй като повечето 
държави от ЕС не разбиват данните по 
етнически признак, повечето данни за 
ромските деца са приблизителни.  

● Въз основа на наличните данни само 64 % от 
децата в училищна възраст от ромски произход 
посещават училище в Румъния (за разлика от 
98,9 % от общото население), а от тях около 
половината не продължават образованието си 
в средните училища (Ромски образователен 
фонд, 2012 г.). В Словакия не съществуват 
данни за ромските деца в училищна възраст, 
които не посещават училище, а от тези, които 
го посещават, около две трети отпадат преди 
средното образование (Ромски образователен 
фонд, 2011 г., б).   

● Общите нива на образователните постижения 
на ромските деца са много по-ниски от 
средните за ОИСР.  

Източник:  
 
Равенство в образованието за 
деца и младежи от цигански, 
ромски произход и от 
пътуващите общности във 
Великобритания 
 
https://www.equalrightstrust.o
rg/ertdocumentbank/ERR8_Bri
an_Foster_and_Peter_Norton.
pdf 

Основни констатации: 
● Това изследване предоставя доказателства, че 

в областта на образованието общностите на 
циганите, ромите и пътуващите общности имат 
подчертано различни резултати. Въз основа на 
непосредствения опит на авторите, които 
работят за постигане на равенство в областта 
на образованието за тези общности в един от 
районите на Лондон, в статията се разглеждат 
някои от причините за това, като се поставя 
акцент върху ежедневието на семействата на 
цигани, роми и пътуващи общности.   

Последици за проекта: 
● Подчертават се усилията, които са били 

положени за подобряване на резултатите. В 
заключение се разглеждат новите политики на 
настоящото коалиционно правителство и се 
прави опит да се оцени вероятното им 
въздействие върху равенството. 

 

 
Участие в по-високи нива на образование: 
 
 

https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR8_Brian_Foster_and_Peter_Norton.pdf


131 
 

  
 

  

Великобритан

ия 

Повече от късмет: осигуряване 
на достъп и успех във висшето 
образование за общностите на 
цигани, роми и  пътуващи 
общности (GRT) 
 
https://www.educationopportun
ities.co.uk/wp-
content/uploads/GRT_report_A
ugust_2020-Split.pdf 

 Основни констатации: 
 

● Този доклад е полезен с това, че показва 
фактите по въпроса във връзка с напредъка в 
образованието на младите хора от 
общностите на цигани, роми и  пътуващите 
общности.   

● Той дава ясни препоръки както на 
национално равнище, така и за висшите 
учебни заведения в Лондон. Препоръките са 
практични и, което е интересно, в много 
случаи не изискват отпускане на средства.  

● Предизвикателството е да се адаптират 
съществуващите планове за достъп до 
образование и да се подобрят 
осведомеността, измерването и отчитането. 
Предлага се също така кметът на Лондон да 
свика работна група.   

Последици за проекта: 
 

● В настоящия доклад се разглежда въпросът 
дали по-големият фокус на политиките през 
последните години върху взаимосвързаните 
социални неравенства, на които са 
подложени общностите на цигани, роми и 
пътуващите общности, заедно с промените в 
начина, по който се осъществява и регулира 
работата по разширяване на достъпа, е довел 
до увеличаване на работата с тази група. В 
светлината на влиянието на Covid-19 върху 
образованието, това ще покаже 
необходимостта от специфичен фокус върху 
общностите на цигани, роми и пътуващите 
общности, ако искаме да постигнем някакъв 
осезаем напредък в увеличаването на 
участието на учащите от общностите на 
цигани, роми и пътуващите общности във 
висшето образование.  

 

https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
https://www.educationopportunities.co.uk/wp-content/uploads/GRT_report_August_2020-Split.pdf
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Източник: 
 
Цигани, роми и пътуващи 
общности: забравеното 
малцинство във висшето 
образование във 
Великобритания. Отговор до 
Комисията на общините за 
справяне с 
неравнопоставеността на 
циганските, ромските общности 
и пътуващите общности  
 
От:  Академични изследователи 
в областта на висшето 
образование, работещи в 
Центъра за изследване на 
висшето образование и 
равнопоставеността (CHEER) 
към Университета в Съсекс, 
Великобритания. 
 
 
https://www.sussex.ac.uk/webte
am/gateway/file.php?name=polic
y-brief--gypsy-roma-and-traveller-
the-uks-forgotten-he-minority-
2017.pdf&site=41 

Основни констатации: 
 

● Циганските, ромските общности и пътуващите 
общности са значително по-слабо 
представени като малцинствена група във 
висшето образование в Великобритания.  
Циганските, ромските общности и пътуващите 
общности често са изключени от политиките, 
стратегиите и интервенциите за разширяване 
на участието, за включване и подкрепа на 
слабо представените групи във висшето 
образование в Великобритания.   

● Налице е спешна необходимост от 
осигуряване на национална насока и стимул 
за разширяване на достъпа, подкрепа за 
задържане и осигуряване на възможност за 
постигане на успехи на студентите от 
циганските, ромските общности и пътуващите 
общности във висшето образование във 
Великобритания.  Би могло да се насърчи 
обменът на знания/обучението в областта на 
политиките между Великобритания и 
Централна и Източна Европа за това как да се 
насърчават, подкрепят и подготвят 
циганските, ромските общности и пътуващите 
общности за започване на висше образование 
в Великобритания. 

Последици за проекта: 
● Настоящите политически насоки на Службата 

за справедлив достъп (OFFA) изискват от 
образователните институции да обмислят 
насочване към допълнителни групи в 
споразуменията си за достъп, като например 
"студенти от цигански общности и от 
пътуващи общности”, които "понастоящем са 
недостатъчно представени и/или са в 
неравностойно положение във висшето 
образование на национално равнище" (OFFA, 
2016 г., стр. 13).  С това изявление се признава 
загрижеността във връзка с политиките и 
образованието, за съществуването на 
гаранции, че финансирането и инициативите 
за разширяване на достъпа са насочени към 
най-маргинализираните малцинства.  
Въпреки това изискването само да се 
"обмислят" не представлява достатъчно 
силен стимул или програма за намеса за 
висшите учебни заведения, за да подкрепят 
включването на цигани, роми и 
представители на пътуващите общности във 
висшето образование в Великобритания. 

https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=policy-brief--gypsy-roma-and-traveller-the-uks-forgotten-he-minority-2017.pdf&site=41
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 Участие на ромските жени в дейности за учене през целия живот  
 
 

Великобритани

я 

·     
Включването на жените от 
ромски произход в 
образователната система на 
висшите училища: Чия е 
отговорността? TamsinHinton-
SmithEmilyDanversandTanjaJova
novic 
 
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint
/65701/1/__smbhome.uscs.susx.
ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20
Womens%20Higher%20Educatio
n%20Participation.pdf 

Основни констатации: 
● Въз основа на интервюта на 5 студентки от 

ромски произход в настоящия доклад се 
разкриват противоречията между 
желанието за достъп до висше образование 
с цел индивидуално самоусъвършенстване 
и успоредно с това стремежите към 
образование с цел "подобряване" на 
положението в ромските общности. 
Използвайки работата на Ahmed (2012) за 
институционалната принадлежност, ние 
изследваме особеното естество на тези 
разкази от гледна точка на пола, в начина, 
по който "двойно" маргинализираните 
студентки са позиционирани като 
аутсайдери, получаващи образователен 
подарък. 

Последици за проекта: 
● Този документ се фокусира върху 

значението на пола за формирането на 
опита на ромските жени във висшето 
образование, както и върху начина, по 
който студентите обсъждат очакванията за 
индивидуална и колективна отговорност, 
свързани с участието им във висшето 
образование. 

 

Източник:  
 
Подкрепа за гласа на ромите 
 
От: PhilipBrown, DanielAllen, 
SindyCzureja, LiviuDinu, 
SzymonGlowacki, GabiHesk, 
SylviaIngmire, PhilipMartin, 
OrsolyaOrsosMariaPalmai&Terezi
aRostasDecember 2016 
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-

Основни констатации: 
● Проектът "Подкрепа за гласа на ромите" 

имаше за цел да се справи с възникващите 
пропуски в знанията за начина, по който се 
решава въпросът за приобщаването на 
ромите мигранти в Великобритания.  

● Общо 159 души взеха участие в 19 фокус 
групи, чиито срещи се проведоха на 
следните локации: Глазгоу, Лестър, Лондон, 
Олдъм, Салфорд и Шефилд.   

 

http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/65701/1/__smbhome.uscs.susx.ac.uk_dm50_Desktop_Roma%20Womens%20Higher%20Education%20Participation.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
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content/uploads/2020/09/Suppor
ting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf 

Последици за проекта: 
● Въпреки че приобщаването на 

образователната система на 
Великобритания беше приветствано в 
сравнение с дискриминацията, която са 
изпитвали в страната си на произход, 
ромите мигранти имаха различно мнение 
относно качеството на образованието, което 
им се предоставя в някои училища. 

 
Антиимиграционен (антиромски) дискурс  
 
 

Великобритани

я 

Борба с институционалния 
антиромски дискурс  Реакции и 
обещаващи практики в ЕС и 
избрани държави членки, 
SergioCarrera, IuliusRostas, 
LinaVosyliūtė 

 
https://core.ac.uk/downl

oad/pdf/148913474.
pdf 

  Основни констатации: 
● В доклада се правят допълнителни 

заключения и се предоставя набор от 
препоръки за политиките в ЕС и на 
национално равнище за ефективна борба с 
антиромския дискурс.  

● Авторите подчертават, че дискусиите 
относно антиромския дискурс следва да се 
съсредоточат не само върху неговата 
дефиниция, но и върху действителните 
резултати от настоящите национални 
политики и политики на ЕС и по-
решителното прилагане на механизмите на 
ЕС за наблюдение и докладване в областта 
на върховенството на закона и основните 
права 

Последици за проекта: 
● Основното предложение, което беше 

представено, е да се разшири обхватът на 
Рамката на ЕС за национални стратегии за 
интегриране на ромите, за да се превърне в 
Рамка на ЕС за национално приобщаване на 
ромите и борба с антициганизма, и да й се 
предоставят необходимите правомощия и 
средства за справяне със системните и 
институционалните прояви на 
антициганизма. 

 

https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://www.mhcc.nhs.uk/wp-content/uploads/2020/09/Supporting-Roma-Voices-Dec-2016.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/148913474.pdf
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Източник: 
 
Ромска миграция, 
антимигрантски настроения и 
социална интеграция: 
DavidSmithAngliaRuskinUniversity, 
Великобритания Практически 
казус  в Югоизточна Англия, 
DavidSmith, 
AngliaRuskinUniversity, 
Великобритания 
 
 
https://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/0269094218766456 

Основни констатации: 
● В този доклад се изследват моделите на 

заселване и пребиваване на словашки роми 
мигранти в Чатъм, Кент, където значителен 
брой от тях се преместват от средата на 
2000 г. насам. 

● В доклада се подчертава връзката между 
миграционните стратегии, социалните 
връзки и моделите на заселване във 
Великобритания и все по-разнообразния 
опит на поколенията в живота им в града, 
който се превръща във втори роден град за 
тях. 

 

Последици за проекта: 
● Понятието на Vertovec (2006) за 

"свръхразнообразие" се използва за 
рамкиране на анализа, което позволява 
преминаване от хомогенизиращи 
категории, съгласно които ромите се 
възприемат като качествено "различни" от 
другите мигрантски популации, към 
специфичната за поколенията хибридна 
групова динамика, която се развива на 
местно ниво (Tremlett, 2014). 

 

 
 
 

Великобритания Източник:  
 
 
https://www.transformingsociety
.co.uk/2020/12/14/anti-
gypsyism-and-its-hidden-links-to-
mental-health/ 

Основни констатации: 
 

● Съпътстващите вреди от расовата омраза, 
насочена към циганските и ромските 
общности и пътуващите общности, остават 
неосъзнати и настоящият доклад за 
пилотния проект допринася значително за 
запълването на тази празнина и за 
подобряване на разбирането ни за 
суицидното и парасуицидното поведение 
при тези уязвими групи от населението. 

 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0269094218766456
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
https://www.transformingsociety.co.uk/2020/12/14/anti-gypsyism-and-its-hidden-links-to-mental-health/
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Последици за проекта: 
● Обща нишка в тази маргинализация е 

"антициганизмът", който е специфична 
форма на расизъм спрямо циганите и 
ромите, съсредоточена върху тропи като 
престъпност и културна 
дисфункционалност; това е отделна форма 
на расизъм спрямо ромите, която е 
едновременно сходна, различна и 
преплетена с много други видове расизъм. 

 

Източник: 
 
'GypsyInvasion’ ("Циганско 
нашествие"): Критичен анализ 
на вестникарската реакция на 
чешките и словашките роми, 
търсещи убежище във 
Великобритания, 1997 г. 
Декември 2000 г. Изследване 
на ромите 5(10):23-47 
DOI: 10.3828/rs.2000.2 

Основни констатации: 
 

● Реакциите, които тези семейства получиха 
от повечето издания от британската преса, 
бяха язвителни и откровено враждебни. 
Именно това отразяване във вестниците се 
разглежда и се обсъжда критично в 
настоящия доклад.  Важно е, че 
разглеждаме вестникарските текстове не 
просто като материал за съвременен 
практически казус, а като обект на анализ, 
който е едновременно продукт на 
конкретен исторически момент и 
същевременно скорошна проява на по-
дългосрочен исторически проект за 
изграждане на образа на ромите по 
осъдителен начин. 

Последици за проекта: 
 

● Анализът разкрива много малко за борбата 
и за преживяванията на тези лица, търсещи 
убежище, но показва всичко за британската 
ксенофобия, антициганизма и начина на 
живот във Великобритания. 

 

 
Сблъсък на ромските жени с дискриминация 
 
 

Великобритания Източник:  
Цигани, роми и  пътуващи 
общности Експерти от 
Experience, които извършват 
преглед на напредъка на 
Великобритания по Рамката на 
Европейския съюз за 
национални стратегии за 

Основни констатации: 
 

● Проучването анализира опита на цигани, 
роми и  пътуващи общности в пет основни 
области: дискриминация, настаняване, 
образование, здравеопазване и заетост.  
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интеграция на ромите 
 
 
https://www.birmingham.ac.uk/D
ocuments/college-social-
sciences/social-
policy/iris/2014/Experts-by-
Experience--JRTF-Report-Oct-
2014.pdf 

Последици за проекта: 
 

● Данните за образователния опит и 
постиженията на ромските деца и младежи 
във Великобритания са много ограничени. В 
Източна Европа ромските деца са били 
непропорционално настанявани в 
сегрегирани или специални училища. 

● Малко по мащаби проучване, проведено 
във Великобритания, установи, че по-
голямата част от ромските ученици, които 
преди това са били изпратени в сегрегирани 
или специални училища в страните си на 
произход, са завършили успешно 
образованието си в общообразователни 
училища във Великобритания.   

Източник:  
 
Дискриминация на родилки от 
ромски произход в родилната 
помощ в Европа: систематичен 
преглед със смесени методи, 
Watson, Helen L. andDowne, Soo 
 
Достъпно на 
http://clok.uclan.ac.uk/16763/ 

Основни констатации: 
 

● Цел: Да се направи преглед на 
публикуваните данни за дискриминацията 
срещу ромските жени в сферата на 
родилните грижи в Европа и за 
интервенциите за справяне с нея. 

Последици за проекта: 
 

● Резултати: Бяха открити деветстотин статии; 
три качествени проучвания и седем 
източника на неофициална литература 
отговориха на критериите за преглед. Те 
разкриха, че много ромски жени срещат 
пречки при достъпа до родилни грижи. 
Дори когато имат достъп до грижи, те могат 
да се сблъскат с дискриминационно 
отношение въз основа на тяхната етническа 
принадлежност, икономически статус, 
местоживеене или език.  От неофициалната 
литература става ясно, че някои здравни 
специалисти имат скрити негативни нагласи 
спрямо ромските жени. Няма публикувани 
научни изследвания, които да разглеждат 
ефективността на интервенциите за 
справяне с дискриминацията срещу 
ромските жени и техните бебета в Европа. 
Програмата за здравна медиация на ромите 
е обещаваща интервенция, разгледана в 
неофициалната литература. 

 
 
 

https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-social-sciences/social-policy/iris/2014/Experts-by-Experience--JRTF-Report-Oct-2014.pdf
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Великобритани

я 

Източник:  
 
Последната приемлива форма 
на расизъм? Широко 
разпространената 
дискриминация и 
предразсъдъци, с които се 
сблъскват циганските, ромските 
общности и пътуващите 
общности 
 
https://travellermovement.org.u
k/phocadownload/userupload/eq
uality-human-rights/last-
acceptable-form-of-racism-
traveller-movement-report.pdf 

Основни констатации: 
 

● Този доклад изследва предразсъдъците и 
дискриминацията, с които се сблъскват 
хората от циганските, ромските общности и 
пътуващите общности въз основа на онлайн 
проучване, проведено сред 214 членове на 
общността от цялото Обединено кралство.  

● Комисията за расово равенство по-рано 
описа дискриминацията срещу хората от 
циганските, ромските общности и 
пътуващите общности като "последната 
зачитана форма на расизъм", докато в по-нов 
доклад на Комисията за равенство и права на 
човека се подчертава, че хората от 
циганските, ромските общности и 
пътуващите общности  продължават да се 
сблъскват с предразсъдъци и враждебност в 
обществото. 

 
 

Последици за проекта: 
● Това проучване хвърля нова светлина върху 

този сблъсък с дискриминация и 
предразсъдъци в области като образование, 
заетост, здравеопазване и достъп до услуги. 
То също така разкрива пълната степен на 
въздействие на престъпленията от омраза 
върху ежедневието на членовете на 
общността, механизмите за справяне, които 
те използват, и вероятността да потърсят 
помощ. 

 

Източник:  
 
Омраза: "Често срещана, също 
както дъжда" Пилотен 
изследователски проект за 
психологическите последици от 
престъпленията от омраза 
върху общностите на цигани, 
роми и  пътуващите общности. 
Доклад, възложен от GATE 
HERTS и финансиран от 
Министерството на жилищното 
строителство, общностите и 
местното самоуправление 

Основни констатации: 
 

● Циганите, ромите и  пътуващите общности са 
с най-лоши резултати от всички етнически 
групи във Великобритания по отношение на 
образователните постижения, здравето и 
заетостта. Те също така са 
непропорционално представени в системата 
на наказателното правосъдие. В общностите 
на циганите, ромите и  пътуващите общности 
има по-високи нива на смъртност и (по 
неофициални данни) случаи на 
самоубийства, отколкото сред населението 
на Великобритания като цяло.   

https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
https://travellermovement.org.uk/phocadownload/userupload/equality-human-rights/last-acceptable-form-of-racism-traveller-movement-report.pdf
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(MHCLG) 
©CarolRogersMargaretGreenfiel
dsandCarolRogers, декември 
2020 г. 
 
http://bucks.ac.uk/__data/assets
/pdf_file/0028/54649/Rain-
Report.pdf 

Последици за проекта: 
● Половината от всички психични проблеми се 

установяват до четиринадесетгодишна 
възраст, а до двадесет и четири години те 
достигат 75 %. Понастоящем всеки четвърти 
възрастен и всяко десето дете в 
Великобритания има диагностицирани 
психични проблеми.  

● Тези рискове се изострят от редица социални 
рискови фактори, включително бедност, 
безработица, по-ниско образование, 
несигурно или лошо качество на жилището и 
силен стрес (PHE, 2019 г.), като се 
подчертава, че както и в много други аспекти 
на живота си, общностите на циганите, 
ромите и пътуващите общности  като 
население са по-уязвими по отношение на 
психичното здраве и съответно са по-
застрашени от самоубийства, свързани с 
психични заболявания. 
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