
Център за междуетнически диалог 
и толерантност „Амалипе“



* Център за	
междуетнически диалог	и	
толерантност „Амалипе“	е	

най-голямата ромска
организация,	която работи
за	по-добро образование	и	
равноправно	интегриране
на	ромите в	българското

общество.	

Кои	сме	ние



* „Амалипе“	е	ромска дума,	
която означава
«приятелство“. Мисията на 
Център "Амалипе" е да се 
стимулира овластяването на 
ромската общност в 
България за активното
й участие и равен достъп до;

* Ресурсите и процесите на 
развитие, с приоритетна 
насоченост към достъпа до 
качествено образование,

* Качествено здравеопазване
и социални услуги;

Кои	сме	ние



Организацията работи съвместно с основните институции на местно,
национално и европейско ниво и е призната от тях като надежден партньор.
* За постигането на тези цели Център "Амалипе" използва:
* - прилагане на иновативни методи и практики на местно ниво;
* - редовен мониторинг, обратна връзка и застъпничество за промяна на 

съществуващите политики, свързани със социалното включване на 
ромите;

* - систематизиране на практическите резултати от различни
организации и включването им в националните политики за постигане
на ефективни резултати в интеграцията на ромската общност;

Кои	сме	ние



* - мобилизация и организация на гражданския капацитет на ромската
общност с цел реализиране на съвместни действия за успешна 
интеграция;

* - Застъпнически дейности за формиране на устойчив модел за 
интеграцията на ромите, чрез прилагане на политика на добри
практики, тествани на местно ниво.

„Амалипе“ е единствената ромска организация, която има свои местни,
областни и регионални представителства.
Организацията разчита също така на над 200 доброволци, които
системно се включват в дейности и кампании.

Кои	сме	ние



* Център
„Амалипе“
работи на
територията на
цялата страна
посредством:

Обхват

* Центрове за развитие на общността, местни клубове и
групи за развитие на общността;

* 7 регионални педагогически координатори;
* Мрежа от повече от 250 училища в цялата страна;
* Партниращи местни и регионални ромски организации;



Кои	сме	ние



Подкрепяме развитието
на	общността,	

модернизирането и	
овластяването на	
ромската общност,	

както и	интеграцията
на	ромите в	

българското общество.

Нашето	
призвание

Информация	за	цялостната	дейност	вижте	на:	www.amalipe.com

http://www.amalipe.com/


* В образованието:
въвеждане на часове по
ромски фолклор като
свободно избираем предмет
в училище, въвеждане на
интеркултурно образование
и създаване на модел за
намаляване ранното
отпадане от училище на деца
от ромски произход.

Нашето	
призвание

http://www.romaeducation.com/en/

http://www.romaeducation.com/en/


* В социалните услуги:
въвеждане на Центрове за
развитие на общността
като иновативна услуга за
подобряване на теренната
работа на местно ниво в
маргинализирани и
традиционни ромски
общности.

Нашето	
призвание

http://www.romadevelopment.org/index.php?lang=en

http://www.romadevelopment.org/index.php?lang=en


* В здравеопазването:
въвеждане на
общностен мониторинг
на предоставянето на
здравни услуги и
подкрепа на ромски
студенти, обучаващи се
в Медицински
университети.

Нашето	
призвание

http://www.romahealth.com/index.php/en/

http://www.romahealth.com/index.php/en/


Здравеопазване и здравна 
интеграция

Център „Амалипе” от няколко години реализира дейности в сферата на 
подобряване на достъпа на ромите до качествено здравеопазване. Дейността
е както на регионално ниво – по превенция на туберколоза, ХИВ/СПИН, така
и на национално ниво – по апробиране на механизъм за мониторинг на 
здравните услуги на местно ниво, застъпничество пред Министерство на 
здравеопазването и подкрепа на Програма за роми-студенти по медицина.
Общностен мониторинг на здравните услуги в ромска общност:
Тук се използват методите на общностната мобилизация, чрез която се 
засилва застъпничеството отдолу-нагоре, което в дългосрочен план 
подобрява достъпа до качествени здравни услуги в уязвимите етнически
общности. 



Защо е необходим Общностен
мониторинг?

Ефективното предоставяне на здравни или социални услуги и прилагането
на публични политики на общинско ниво се възпрепятстват от 3 основни
фактора:
* Гражданите нe взимат участие в процеса на взимане на решения.
* Липсва мониторинг върху предоставяните здравни и социални услуги,
и върху политиките, които се прилагат.
* Местните общности като форма на взаимодействие и гражданските
организации като форма на организация на гражданите са много слаби или
несъществуващи в отдалечените райони.



Подходи на работа

Центрове за развитие на общността и местни клубове.
* Общностна мобилизация. Местен активизъм. Женски, младежки и
лидерски групи.
* Допитване до общността (анкета, фокус-групи, дълбочинни
интервюта).
* Социален одит.
* Последващо застъпничество
* Участие на местните хора във всяка фаза.



Добри практики

Благодарение на добрата комуникация  с местната и общинска  
власт и на общностните, местните клубове, модераторите  на 
ЦМЕДТ ,,Амалипе”, в периода 2016-2018 година бяха постигнати 
следните резултати:
Редовно посещение на учениците в училище, а също така и в 
детските градини;
Насърчаване на деца, в риск от отпадане от училище да
продължат своето образование.;
Дарение на учебни пособия на деца от 1-4 клас.;
Безплатни прегледи при очен лекар на 100 пациента, сред които 
70 от тях бяха снабдени с очила;



Преглед на 12 души, страдащи от
диабет в град Бяла Черква -
прегледа извърши доктор
Хубанова ;
Съвместно със РЗИ град Велико
Търново бе извършено измерване
на кръвно налягане и измерване
на кръвна захар в град Бяла
Черква;

Добри практики



Добри практики

* Пълно обзавеждане на
зъболекарски кабинет в 
с. Еница общ. Кнежа.

* Дарение на линейка в 
общинската болница на
град Павликени., 



Оборудване на зъболекарски кабинет в село
Виноград, община Стражица ;
Даряване на дрехи и консумативи на бедни
семейства в ромската общност, 
Дарени 100 броя бастуни на възрастни хора в град
Павликени;

Добри практики 



Добри практики

.

Започнати са ремонтни дейности на
зъболекарския кабинет в с.
Виноград. След работна среща със
стоматолог, кмет и модератор се
обсъдиха какви материали ще им
бъдат нужни, за да обновят
кабинета.

След повече от 20години, с.
Виноград, общ. Стражица ще се
сдобие със стоматологичен
кабинет.



* Център „Амалипе“ дари 
инвалидна количка на дядо 
Радко от с. Благоево, община 
Стражица. Модератора, Ирена 
Михайлова лично е намерила 
спонсор, който да финансира 
закупуването на помощното 
средство. В България 
дарителството е труден 
процес, но благодарение на 
Център „Амалипе” и 
навременната намеса на 
модераторите по места, 
нещата се получават. 

Добри практики



Добри	практики



Застъпничество



За контакт: 

http://www.amalipe.com/
mailto:center_amalipe@yahoo.com


Благодаря за 
вниманието!

JJJ


