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От години се говори за  интеграцията на ромите. Случва ли се и какви добри практики има в тази насока, това

бе обсъдено на кръгла маса във Видин под наслов "Модели на добри практики за интеграция на ромите". 

Сред добрите примери на форума бяха посочени медиаторите. Това са хората, които помагат на институциите в

решаването на казуси от различен вид. В България моделът на здравния медиатор е въведен през 2001 г. от екипа на

Фондация "Здравни проблеми на малцинствата". Тогава пилотно се изпълнява проект в квартал "Изток" на град Кюстендил.

Обучени са и първите пет здравни медиатори. "Вече имаме не само здравни, но и медиатори ангажирани с образованието и

труда", коментира Петър Цветанов зам. председател на Националната мрежа на здравните медиатори:

"Програмата за здравните медиатори е един от примерите за добри практики... Предисторията на Националната мрежа на

здравните медиатори започва през 2001 г., когато в България се заговори за сериозните проблеми в областта на

здравеопазването и особено за затруднения достъп на малцинствата до системата на здравни услуги. Това води до трайни

увреждания на здравето, проблеми с диагностициране на заболявания, които са сравнително лесно разпространявани -

като туберкулоза и др., детска и майчина смъртност, ниско имунизационно покритие, предпоставка за възникване на

епидемии. Очертава се тревожна картина на здравния профил на уязвимите групи... Въвеждането на професията на

здравния медиатор беше нов и непознат модел за България, който адресира проблемите, свързани с достъпа до здравни и

социални услуги сред групите в неравностойно положение в българското общество..."

Медиаторската професия е въведена в редица европейски страни. В Испания и Франция здравно-медиаторната програма

има над двадесетгодишна история. Във Финландия медиаторите се наричат "интеркултурни посредници", в Холандия -

"образователи на етническите малцинства", в Румъния и Молдова - "санитарни медиатори", в Словакия - "здравни

медиатори",  в Сърбия - "теренни здравни работници". 

"Преди стартирането на здравното медиаторство една Фондация направи едно изследване в няколко града и издаде

доклад, наречен "Здравни проблеми при малцинствата - пътища и средства за тяхното преодоляване". В този доклад

професор Търнев посочва, че ромите живеят 10 години по-малко. Това по себе си обосновава появата на здравните

медиатори..." - коментира Сашо Ковачев, здравен  медиатор от сдружение "Лараго" Кюстендил.

През годините професията се разви от пилотна неправителствена дейност до държавна политика - от 2007 г. здравните

медиатори се назначават от общините със средства, отпуснати от държавния бюджет.  Постоянните усилия на членовете

на мрежата и успешната работа на здравните медиатори на терен доведоха до превръщането на Мрежата в най-голямата

неправителствена организация в България, чиито членове ежедневно работят на терен, сред уязвимите общности.

Освен здраве и образование на ромската общност и е необходима и работа. Трудовата заетост е с ключова роля за

интеграцията. 

"Фондация “Земята - източник на доходи” се стреми към позитивна промяна в обществото като дава уникалната

възможност на бедни ромски семейства да се научат да бъдат успешни предприемачи и чрез земеделие да се издържат

самостоятелно... Фондация "Земята - източник на доходи"  на много места в страната е помогнала за семеен бизнес на

ромски семейства. Отглеждат овощни дървета, кози, зеленчукови градини, отварят магазини и др. Подобен модел от

Фондацията се разработва и в община Хайредин в Северозападна България..." - заяви проф. Иван Пенов председател на

Фондацията.

. 

Сред участниците в кръглата маса бе и Цонко Цонев - безспорно позната личност, свързана с Каварна и рок

музиката. През мандатите през които беше кмет, той успя да узакони ромските къщи и даже направи нов квартал. Защото

освен здраве, образование и работа големия проблем на ромите е узаконяването на къщите им. 

"В началото на първия ми мандат създадох сектор "Интеграция на малцинствата" към общинската администрация, в състава

на който бяха включени трима роми. Те бяха отговорни за изработването на конкретни мерки за реализирането на

националната политика по отношение на различните етноси. Така за първи път бе внедрен метод на работа, при който

роми са пряко ангажирани с решаването на проблемите на ромското малцинство на територията на Община Каварна...

Успяхме да създадем работна група в общината. Хората идваха и подпомогнати от служителите узаконяваха къщите си...

Една земеделска земя я преобразувахме и прекарахме вода и електричество. Там хора строяха своите къщи..." -  разказа

Цонко Цонев за модела за законно строителство и жилищно узаконяване в община Каварна. 

Проблема с незаконните жилища е навсякъде. Във Видин бяха изградени социални жилища, но Красимир Кънев

председател на Българския хелзински комитет не ги одобрява:

"...Проблема не се решава с построяването на социални комплекси... България има огромен жилищен фонд, а не го

използва. Объркано ни е законодателството... В Европа няма и не може да има незаконно жилище. При нас нещата не са

наред..."

Донка Панайотова - председател на сдружение "Организация Дром" смята, че Общината във Видин е успяла поне да

узакони доста жилища в квартал "Нов път". 

"...Около 30 до 40% са незаконните къщи в квартала... Трябва да се узаконят...." - смята тя.

Интересен пример за решаването на жилищните проблеми изнесоха от община Кула, където са ремонтирали пустеещи

къщи и там са настанени роми. Така в града няма обособена ромска махала. 

Всичко по темата можете да чуете в звуковия файл.
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Цели общини в област Видин са демографска пустиня

Екип от Българската академия на науките предлага спешни мерки за справяне с

демографската криза. В над 3 000 села в страната деца не са се раждали повече

от 30 години, а цели общини във Видинско са демографска пустиня. Населението

на България може да намалее до 5 800 000 души само след 20 години, сочи

песимистичен анализ на..
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Ще спрат ли злоупотребите с болнични

Да се въведе период на изчакване при изплащане на болничните- за това настоява

Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/. По проблема се

проведе и кръгла маса на тема "Злоупотребите с болнични листове- вреден за

обществото феномен", с участието на представители на социалното и здравното

министерство, на НОИ, на законодателната и..
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Нов параклис "Свети дух" откриват във Василовци

Нов параклис, наречен на "Свети Дух" ще бъде открит утре в село Василовци,

община Брусарци. Той е изграден изцяло  със собствени средства на жителите на

селото и се реализира с доброволен труд и дарения от фирми и хора, свързани

със селото. Голяма част от средствата е дарил и известният хирург проф. Иван

Гаврилов, обясни в аванс един от инициаторите за..

 публикувано на 27.09.19 в 12:48

Защо да учим чужди езици?

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с

подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за

Европейска година на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на

чужди езици в Европа. Основните цели на Европейския ден на езиците са да:   -

осведоми обществеността за важността от..

 публикувано на 26.09.19 в 11:38

1000 лева минимална работна заплата?

Синдикатът КТ "Подкрепа" ще поиска в бюджета за 2020 г. да бъде заложена

минимална работна заплата от 1000 лв., тъй като това минимално възнаграждение

към момента отговаря приблизително на производителността на труда. Това каза

преди дни икономическият съветник на синдиката Ваня Григорова , която участва

във форум за правата на командированите..

 публикувано на 25.09.19 в 11:59

Кои са и какво обещават претендентите за кметове в Северозапада

На 27 октомври предстоят поредните местни избори. Предизборната кампания

под една или друга форма вече започна в Северозападна България. Ясни са и

основните претенденти за кметските постове. Икономическото развитие и

овладяване на обезлюдяването и безработицата са основните тезиси, на които се

опират кандидатите във все още най-бедния регион на..

 публикувано на 24.09.19 в 14:52

Пенсионери искат актуализация на пенсиите, а не допълващ доход

Групата на "Обединени патриоти" /ВМРО и НФСБ/ внесе законопроект за защита

правата и интересите на възрастните хора. Проектът залага на активността и

подпомагане на дейностите на възрастните хора. Предвижда се създаването на

организации на общинско и местно равнище, които ще контактуват с

институциите и ще участват в обществени съвети, за да бъдат..
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