
ЦЕНТЪР ЗА 

МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ 

И ТОЛЕРАНТНОСТ  

“АМАЛИПЕ”, В. ТЪРНОВО 
Дoбра практика за учене на възрастни   

“Придобиване на социални и граждански 

компетенции за работа в ромска общност” 



“ПРИДОБИВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И 

ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В РОМСКА 

ОБЩНОСТ” 

 Практиката бе развита в рамките на Проектът ROMAinEU, 

който се изпълнява в периода октомври 2011 г. – септември 2013 г. в 5 

европейски държави: Испания (Instituto de Formación Integral, S.L.U & 

Romi-Serseni Asociación De Mujeres Gitanas Españolas), България 

(ЦМЕДТ “Амалипе”), Унгария (DARTKE Association), Германия 

(Europäisches Bildungswerk Für Beruf Und Gesellschaft) и Румъния 

(Roma Center for Social Intervention and Studies – Romani CRISS). 

 
 ROMAinEU цели да осигури медиатори/съветници и обучители с 

необходимите средства за обучение, с цел да се работи за 

социалната и/или трудовата интеграция на ромите. Ролята на 

медиаторите все още не е установена на трудовия пазар и този с 

обучението. Обучението във връзка със специфични компетенции 

трябва да се осигури на медиаторите, с цел по-добро разрешаване 

предизвикателствата на ромската общност. 

 



ЦЕЛ НА ПРОЕКТ “ROMAINEU” 

Основната цел на проекта е развитието на 
социалните и гражданските компетенции у 
модератори, съветници и обучители, хора които 
работят в училище, или за социалната и/или 
трудовата интеграция на ромите. 

 

Специфични цели: 

 Осигуряване на необходимите знания, умения и 
компетенции за целевата група, с цел допринасяне 
за междукултурния подход, уважението на 
различията и образователната, социална и трудова 
интеграция на ромите. 

 Допринасяне за увеличаване на социално-
трудовата и образователната интеграция на 
ромите. 

 Повишаване на осъзнаването за важността при 
спазване на социалните и културни различия. 

 



ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

ROMAINEU  

 

В периода октомври 2011г – септември 2013 
партньорите направиха: 

 Планиране на учебната програма “Социални и 
граждански компетенции за работа в сферата 
на ромската интеграция”  

 Онлайн платформа за достъп до учебната 
програма  

 Управление на учебната програма по време на 
2 обучения с модератори с цел нейното 
подобряване  

 Онлайн управление на учебната програма в 
продължение на 2 месеца с цел постигане на 
резултатите 

 



МЕТОД ЗА ОБУЧЕНИЕ 

Проект “RomainEU” е пилотен проект. В него участие взеха 20 

модератори от Центровете за развитие на общността, с които 

ЦМЕДТ “Амалипе” работи в 11 области в България.  

 

Модераторите (на възраст от 30-40г.), включени в този проект 

преминаха това обучение с цел да подобрят своите умения за 

работа с общността. Те самите са от ромски произход и работят 

с местни институции, училища, младежи, възрастни… с цел 

подобряване на социалната, трудова и образователна 

интеграция.  

Модераторите преминаха онлайн обучение от 40 часа на 

специална интернет платформа разработена по проекта.  

В същото време, за да можем да проверим как самите обучаеми 

(модератори) се чувстват и дали се справят със своите задачи, 

бяха организирани и две срещи т.н. “face to face”.   

 

 

 

 



РЕЗУЛТАТИТЕ: 

Обучени 20 модератори по следните модули: 
 Мотивация: със специален акцент върху поддържането на високи 

нива на мотивация и управление на стреса.  

 Комуникация: включително стратегии за вербална и невербална 
комуникация. 

 Управление на конфликти: със специален акцент върху 
предотвратяването на конфликтни ситуации.  

  Вземане на решение: акцент върху стратегиите за поддръжка 
на процеса за предоставяне на възможности за жените в ромските 
общности.  

  Култура на толерантност: стереотипи и предразсъдъци  

 Добри практики в интеграцията на ромското малцинство 

 

Модераторите успяха да повишат и своите компютърни умения, 
научиха се свободно да ползват интернет, да работят с 
презентации, да работят на специални обучителни онлайн 
платформи.  

 



РЕЗУЛТАТИ: 

 Развихме достатъчно социалните и 

граждански компетенции на 20 модератори и 

вече са налице първите срещи – дискусии, 

лектории, които те сами организират и 

провеждат в центровете си по места. Срещите 

бяха с младежи на тема “Да спрем агресията”; 

с ромски жени - “Придобиване на умения за 

започване на първа работа”; с родители - 

“Защо е важно детето ни да учи”.  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Проектът ROMAinEU е по програмата Леонардо да Винчи – проект за развитие на трансфера на иновации в 

рамките на Програмата на Европейската комисия „Учене през целия живот“. 


