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Диляна Дилкова – координатор 
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Дена Попова 
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КАКВИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДСТОЯТ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ? 

 
 

 

 

 
КАКВО Е ROMOMATTER? 

 

RoMoMatteR е международен проект, който изследва възможни подходи за подкрепа на 

ромски момичета с цел осъзнаване на собствените им способности, както и на правото им 

на избор КОГА да станат майки. Проектът цели разширяване на познанията и социалните 

умения на младите ромски момичета, за да могат сами да определят собствена визия за 

бъдещето. 

RoMoMatteR се изпълнява от университети, научни институции, неправителствени организации, 

местни институции и ромски общности в следните страни: България - Национална мрежа на 

здравните медиатори и Тръст за социална алтернатива; Румъния – Букурещки университет 

и Център за политики за роми и малцинства; Испания – Севилски университет /Факултет 

по Психология/, Университетът в Аликанте, Коалиция за изследване на здравни политики, 

влияния и разнообразие, Камира; Великобритания – Нов Бъкингамшайър Университет; 

Унгария – Институт за развитие на управлението в здравните политики. 

RoMoMatteR се реализира в периода от януари 2019 до декември 2020 и е финансиран по 

програма „Права, равенство и гражданство на Европейския съюз“ (2014-2020). 

 
 

КАКВО Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО? 

 
Ранната бременност и ранното раждане поставят всяко момиче в уязвимо положение – 

както от здравна, така и от образователна и социална перспектива. Ранните раждания сред 

ромските момичета още повече затвърждават дискриминативните нагласи и са предпоставка 

за изключване на ромите от обществото ни. Това влияе неблагоприятно, както на младите 

момичета при реализиране на трудовия пазар, така и в по-дългосрочен план на бъдещето 

на техните деца и перспективите им за развитие. 

 
ПОДХОДИ НА РАБОТА И ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ 

 
• Изследване на психосоциални и културни фактори, които влияят върху 

взимането на решение на младите момичета от ромски произход да станат 

майки в ранна възраст. 

• Изготвяне на програма за развиване на критично мислене сред ромските 

момичета по отношение на майчинството, репродуктивното здраве и ролята 

на жената в съвременния свят. 

• Изготвяне на препоръки, които да подпомогнат работата на местните 

институции и заинтересовани страни с ромските момичета по тези теми. 

• Надграждане на уменията и увереността на ромските момичета за 

застъпничество по важни за тях проблеми и за да заявят значимостта си 

в общността. 

• Оценка на процеса, изпълнението и въздействието на дейностите планирани 

и изпълнени с участието на Ромски момичета. 

• Разпространение на резултатите по проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОЧАКВАНИ АНАЛИТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
• ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на психосоциалните модели, които карат ромски 

момичетата да предпочетат майчинството в ранна възраст пред образование, 

сравнявайки начина на живот в различните държави и взимайки предвид 

вътрешни и външни фактори, които влияят на това решение. 

• АНАЛИЗ на механизмите за дискриминация и натиск върху момичетата 

(сред по-затворените общности) и как те въздействат върху решенията на 

момичетата, когато става дума за майчинство и биха ли могли да бъдат 

неутрализирани. 

• ИЗСЛЕДВАНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ресурсите вътре в общността (семейство и род); извън общността (напр. 

подпомагане от училище, неформални групи по интереси); на индивидуално 

ниво – лични умения и силни страни, които момичетата могат да използват 

и развиват. 

 
ОЧАКВАНИ ПРАКТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ 

 
• СЪЗДАВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВА, В КОИТО МОМИЧЕТАТА МОГАТ ДА 

РАЗВИВАТ СВОЯ ПОТЕНЦИАЛ – в организираните групи те ще работят по 

теми, които са важни за тях и са базирани на техните интереси; ще повишат 

познанията за себе си и света; ще инициират дейности в общността, които 

са приоритетни за тях самите. 

• ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ – засилване разбирането в общността, че 

ромските момичета са значими и пълноценни членове на общността; 

• ОВЛАСТЯВАНЕ НА МОМИЧЕТАТА – създаване на една по-силна общност 

от млади момичета, които разбират по-отговорно своята роля в общността 

и имат самочувствието, знанията и увереността да следват и реализират 

мечтите си. 

• Създаване на местна коалиция от всички заинтересовани страни, която 

наблюдава, подкрепя и участва в реализиране на дейностите, а в дългосрочен 

план целта е да се превърне в платформа за подкрепа на ромски момичета 

по теми, свързани с репродуктивно здраве и правото на избор КОГА да 

станат майки във всяко едно от целевите места - Стралджа, Букурещ, 

Аликанте и Кордоба. 

• Идентифициране на ресурсите във всяка общност чрез събиране на 

индивидуални и колективни разкази на ромски жени по темите, свързани 

с майчинство и репродуктивно здраве с цел по-добро разбиране на ролята 

на момичетата в общността. 

• Създаване на платформа с материали и ресурси, които биха били полезни 

при работа с млади момичета и тяхното обкръжение. 

• Създаване на група от момичета (10-14 години), в която с различни дейности 

да бъдат провокирани да разсъждават за своето бъдеще и мечти, да развият 

критическо мислене по отношение на майчинството, тяхното здраве и право 

на избор. 

• Създаване на група на значимите възрастни в общността, която да подкрепя 

момичетата и дейностите, които те планират и изпълняват. 

• Разпространяване и споделяне на резултатите по проекта. 


