ПОКАНА
ЗА
КРЪГЛА МАСА
НА ТЕМА „РАННИТЕ СЪЖИТЕЛСТВА СРЕД МЛАДИТЕ РОМИ ОТ ОБЩИНА
ВЪРБИЦА“
20.02.2020г., Младежки дом
Местна активна група – Върбица в партньорство с Община Върбица и СУ „Св. Паисий
Хилендарски“, гр. Върбица Ви канят да участвате в Кръгла маса, под наслов „Остани в
училище – мисли за бъдещето си“. Събитието ще се проведе на 20.02.2020г./четвъртък/, от
12.30 часа в залата на Младежкия дом.
Коя е МАГ – Върбица? От началото на 2019г., в община Върбица стартира Програмата на
ЕК и Съвета на Европа „РОМАКТ”. Повече за Програмата на http://coe-romact.org/
По същото време на територията на общината беше създадена Местна Активна Група (МАГ).
Целта на групата е сътрудничи на местните власти и да подпомогне процесите на обсъждане
и разработване на политики и програми, насочени към ромите от общината.
Защо е важно да се адресира този проблем? Ранните съжителства са проблем в община
Върбица от дълги години. През последните няколко години се забелязва спад в нивата на
ранни съжителства, но към днешна дата те все още не са изключение. По данни да МАГ –
Върбица за 2019г. тези случаи са около 10 на брой. В случаите на ранни съжителства при
ромите – музиканти възрастта е 16г., а сред ромите от кв. „Трошка“ 14-17 г. Важно е да се
уточни, че проблема касае по-скоро ромските девойки.
Как възникна идеята? От срещите на МАГ с фасилитатора, членовете на групата
предложиха темата да се дискутира сред широката общественост, заедно със
заинтересованите страни: община; полиция; училище; Д „СП“; лични лекари; местната
общност. Местното училище в града и общината също са на мнение, че такъв дебат трябва да
се открие, за да се обсъдят в детайли причините за проблема, да се повиши
информираността и осведомеността сред ромките общности за последствията от ранните
съжителства – законови, здравни, личностни, както и необходимостта от обсъждане и
планиране на общи действия за справяне проблема.
В тази връзка всички ние ще оценим високо Вашето участие и активност по време на
събитието.

ПРОГРАМА
12.30 – 12.40

Oткриване на кръглата маса. Представяне на целите
и участниците.

Къймет Узунова,
секретар на община
Върбица

12.40 – 12.55

Ранните съжителства – защо трябва да говорим за
този проблем, до какво води той и кои са
ангажираните страни? – презентация и видео

Диян Данков,
фасилитатор на
програма РОМАКТ

12.55 – 13.15

Измерение на проблемите - ранните съжителства и
раждания сред младите роми от община Върбица

Джемиле Кюлюмова,
началник отдел
,,Образование,
здравеопазване и
социална политика”
Минка Атанасова,
директор на СУ „Св.
Паисий
Хилендарски“
Представител
Д „СП“ – Велики
Преслав
Представител на РУ–
Велики Преслав

13.15 – 13.30

Причини за проблема

МАГ – Върбица
Фасилитира: Диян
Данков, Програма
РОМАКТ

13.30– 13.50

Последствия от ранните съжителства и раждания:


Законови



Здравни



Личностни

Представител на РУ–
Велики Преслав
Представител
Д „СП“ – Велики
Преслав
Д.р Янка Топчиева,
общопрактикуващ
лекар
Минка Атанасова,
директор на СУ „Св.
Паисий
Хилендарски“

13.50 – 14.20

Дискусия на тема „Какви общи действия трябва да Фасилитира: Диян
се предприемат, за да се намалят ранните Данков, Програма
съжителства и раждания сред младите роми от РОМАКТ
община Върбица“

14.20 – 14.30

Обобщения. Закриване.

За допълнителна информация и въпроси:
Диян Данков,
фасилитатор на Програма РОМАКТ
+359 899 92 16 29, dido_dankov@abv.bg,
http://coe-romact.org/

Къймет Узунова,
секретар на Община
Върбица

