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1. Образователни предизвикателства и ромски групи в Европа
Ромите са едно от малцинствата с най-големи
пропуски в посещаемостта на училище в
сравнение с не-ромските деца, особено след
въвеждане на задължителното образование.
Ниското ниво на образование е един от найналежащите проблеми, тъй като създава
трудности за намиране на работа, за
преодоляване на порочните цикли на бедност,
води до социална изолация и препятства
участието в гражданското общество. Проектът
„Story_S: Трамплин за успех на младежи от
ромски произход“, чиито дейности и резултати
са представени в това ръководство, води
борба с пречките за образоване при ромските
младежи и с процесите на дискриминация, в
които са коренят тези пречки.
Ромите са социално изолирани и подложени
на дискриминация под много различни
форми. Слабата посещаемост на ромските
деца в училище е един от елементите,
използвани в дискурса на културния расизъм
за обосноваване на твърдението, че „ромите
не желаят да се интегрират“, като не се отчитат
съществуващите значителни пречки за достъп
до образование като бедност, жилищна

несигурност,
културна,
структурна
и
междупоколенческа
дискриминация.
Проблемите, свързани с пола също играят
важна роля. Ромите са критикувани, че
поддържат
патриархален
подход
към
отношенията
между
половете,
докато
последните контрастереотипни тенденции не
са познати сред повечето от тях и промените
във формирането на семейството и баланса
между половете при двойките, заедно с
повишаването на брачната възраст, могат да
допринесат за подобряването образованието
и свободата на ромските момичета (Marcu,
2014). Тези и много други въпроси се споделят
между ромската и не-ромската младеж,
включително младежите с миграционен
произход, във все по-мултикултурната среда в
квартали и училища, в които днес се
осъществява опознаване и взаимодействие
между културите.
Ако разгледаме общите нива на участие в
задължителното образование, данните са
доста обнадеждаващи през 2016 г., както е
видно от таблицата по-долу.

Фигура 1: Деца на възраст за задължително образование /специфично определена във всяка страна/,
включени в образователна система в държави членки на ЕС (%)
a, b
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Бележки:
a.
Резултати изчислени на база на всички лица от ромски домакинства на възраст за задължително
образование в страната (n=7.364).
b.
Различни възрастови групи според възрастта за задължително образование в държавите, валидна за
учебна година 2015/2016: начална възраст в години: 7 (BG), 6 (CZ, HR, PT, RO, SK), 5 (EL, HU); крайна
възраст: 17 (PT), 16 (RO), 15 (BG, ES, HU, SK), 14 (CZ, EL, HR) (Източник: Европейска Комисия/EACEA/Eurydice
(2015)).Възрастта е изчислена на годишна база, т.е. цифрите не отчитат по-ранен или отложен
старт на началното образование за отделните деца.
Източник: FRA, EU-MIDIS II 2016, Рим

Но
ако
разгледаме
подробно
характеристиките
на
училището
и
образованието във връзка с проблемите на
сегрегацията и ранното отпадане от училище ниското им качество остава обща черта.
Според Агенцията на ЕС за основните
права/FRA (2016) „около 18% от ромите между
6 и 24 години посещават образователно ниво,
по-ниско от това, съответстващо на тяхната
възраст, и често (варира от 4% до 29%) в
сегрегирани училища или класни стаи“. По
отношение
на
училищната
сегрегация
ромските деца, които посещават класове, в
които всички съученици са роми, средно се
увеличават от 10% през 2011 г. на 15% през

2016 г. Ранното напускане от училище остава
основният проблем във всички европейски
страни. Ромските младежи на възраст 18–24
години представляват диапазона с най-висок
процент на преждевременно напускане на
училище в почти всички страни от ЕС, които
имат
значително
ромско
малцинство
(Агенцията на ЕС за основните права/FRA,
2016). Много от тези, които продължават да
учат,
се
записват
в
технически
и
професионални училища, така че да могат да
започнат да работят по-рано, отколкото ако
посещават гимназии, ориентирани към
продължаване
на
университетско
образование.

Фигура 2: Ранно напуснали образованието или обучението си, на възраст между 18 и 24 години, по страни
членки на ЕС (%)
d

a, b, c
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Бележки:
a. Резултатите са изчислени на база всички лица от 18-24 години в ромски домакинства (n= 4.152).
b. Базирани на въпросници за домакинството. Използвани са въпросите от въпросника към общото
население, с изключение на въпроса относно участието в неформално образование или обучение. Този
въпрос не е задаван в EU-MIDIS II 2016, но е отчетен от Евростат относно общото население.
c. Евростат 2015: edat_lfse_2014 (изтеглен на 12.09.2016) Процент на лицата между 18 и 24 години
посещавали най-ниска степен на основно образование и непродължили образованието си по-нататък.
d. Процент на ранно напусналите образованието или обучението си - обозначава лицата между 18-24
години посещавали най-ниска степен на основно образование (ISCED 2011 – ниво 0, 1 или 2) и
непродължили образованието си по-нататък. Налице са някои различия от данните на Евростат.
Евростат включва лица, които не са заети с образование или обучение (формално или неформално) в
четирите седмици, предшестващи Проучване на работната сила / LFS.
e. EU-MIDIS II поставя въпрос „заети към момента с образование или професионално обучение“ и не
поставя изрично въпрос за неформално образование.
Източник: Агенция за основните права / FRA EU-MIDIS II 2016, Рим, Евростат, Проучване на работната сила
/ LFS, 2015, Общо население

Също в тази възрастова група около две трети
от ромските младежи не са заети с работа,
образование или обучение (Агенция за
основните права FRA, 2018). По отношение на
изпитване на пряка дискриминация 14% от
учениците съобщават, че се чувстват
дискриминирани в училищната система както
през 2011 г., така и през 2016 г. (FRA, 2018)
Това също може да допринесе за
преждевременното напускане на училище, тъй
като дискриминацията често води до висок
процент на отсъствие от училище и
отчуждение. (Eurofound, 2016). В следващите
редове ще разкажем подробно ситуацията във
всяка страна, която беше включена в
дейностите на проекта Story_S.
Първият елемент, който трябва да се вземе
предвид, е значителната липса на надеждни
данни за училищното образование на роми и
синти в Италия и пълната липса на данни или
официални доклади за младите роми и синти,
които посещават висше учебно заведение.
Както вече в няколко европейски държави от
2012 г. беше приложена Национална стратегия
за приобщаване на ромите, включително и по
отношение на училищното образование, от
2014 г. до 2020 г. в някои италиански региони
ще бъде осъществен Национален проект за
включване и интегриране на деца роми, синти
и каминанти (Persico, Sarcinelli 2017). На
национално ниво най-новите налични данни
(MIUR, ISMU) се отнасят за 2014/2015 година и
показват увеличение на присъствието на деца
роми и синти във всички нива на образование
в сравнение с предходната година. Докладите
се отнасят само за „роми от не-италиански

произход“ без никаква информация за кого са
данните и без информация за учениците роми
и синти от италиански произход. Това, което се
налага като заключение от официалните
доклади е, че въпреки признаците на
подобрение ситуацията все още е тревожна.
В Испания има малко надеждни данни за
испанското ромско население и неговото
училищно
образование.
Неотдавнашни
проучвания (Laparra 2007) и емпирични
проучвания (Abajo и Carrasco 2004; Bereményi
and Carrasco 2015) ни показват, че общото
ниво на образование на ромите е значително
по-ниско от това на останалото испанско
население. Академичното ниво на възрастните
роми е много ниско, с висока степен на
неграмотност и функционална неграмотност и
висок процент на преждевременно напускане
на училище и образователен неуспех. Все още
отчетите
потвърждават
образователна
разлика, която е измерима по няколко
показателя (FSG, 2013): коефициентът на
записване през последната година на
задължителното
образование
е
57%;
приблизително 80% от записаните ученици
отпадат преди завършване на средно
образование, със значителни различия между
половете, а учениците с ромски произход са
свръхпредставени
в
системата
на
поправителното
образование
(39%).
Подкрепящите платформи и услуги, насочени
към тези ученици, стават популярни в
различни
проекти
на
про-ромски
неправителствени организации, но все още са
експериментални и трябва да установят кой е
най-подходящият тип подкрепа, който може
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да разшири обхвата и да достигне до по-голям
сегмент от ромски младежи студенти и
ученици.
Според Garaz and Toroctoi (2017) в Румъния от
1992 г. функционира система, по която се
определя квота за роми във висшето
образование, за да се намали съотношението
на социално разделение между ромите и
неромите, като програмата започва с десет
места в катедрата по социология на
Университета в Букурещ (Toroctoi, 2013).
Оттогава инициативата се разширява в цялата
страна и се прилага като ръководена от
правителството
инициатива
(Bojinca,
Munteanu, Toth, Surdu & Szira, 2009). Според
анализ на тази програма, проведен през 2009
г., разпределението на университетските
места за роми е било предимно в области на
хуманитарните и социалните науки, като
приблизително 35% от запазените места за
ромски студенти са запълнени във факултети,
предлагащи специализации по хуманитарни
науки (Bojinca et al., 2009).
В България, въпреки десетилетни усилия на
правителството
по
отношение
на
образователната интеграция на ромите,
резултатите далеч не са оптимистични.
Констатациите от Регионалното проучване на
ромите на Програмата на ООН за развитие /
Световната банка / ЕК (2011 г.) показват, че
степента на образование на ромите в
началното образование се е увеличила с девет
процента от 77% през 2004 г., на 86% през 2013
г. Въпреки това, проучването на Агенцията на
ЕС за основните права/FRA за ромите
установи,
че
голямо
мнозинство
от
анкетираните роми в България са напуснали
училище преди завършване на средно
образование (85% роми от възрастова група
18-25 години, в сравнение с 32% не-роми в
същата възрастова група). Делът на ромите,
които са посещавали училище, но са
напуснали преди да навършат 16 години, е
73%, в сравнение със 17% при не-ромите.
Процентът на записаните за университетското

2.

образование роми е 1%, в сравнение с 42% нероми
за
същата
възраст
(Български
национален статистически институт, 2019 г.).
Въпреки че училищната сегрегация е
забранена от закона в България, 60% от децата
в училищна възраст посещават фактически
сегрегирани училища (Агенцията на ЕС за
основните права/FRA, 2016). Близо половината
от ромските деца на възраст 3 - 5 години
остават изключени от системата на детските
градини. Докато тези деца достигнат втори
клас, изоставането им в образователните
постижения вече е твърде голямо, за да се
преодолее. Повечето ромски ученици отпадат
от училище и дори тези 15-20%, които успяват
да завършат гимназия, често са почти
неграмотни с много малко възможности за
кариерно развитие. Тези млади хора не само
нямат необходимото образование, но им
липсват и основни житейски и социални
умения, от които се нуждаят, за да отговорят
на изискванията на работодателите си.
Необходимо е адекватно развитие в ранна
детска възраст на „изключените“ 3-5 годишни
деца, за да се премахне разликата между неромите и по-малко подготвените ромски деца.
Повечето държавни мерки досега са насочени
към институциите, но само записването в
училище не гарантира истинско образование и
възможности, тъй като много деца не
посещават редовно училищата, в които са
записани и/или завършват с много ниска
академична квалификация и функционална
неграмотност.
Фондация "Здраве и социално развитие"
(HESED) работи с деца от всички възрасти и
техните родители чрез интегрирани услуги,
насърчаващи уменията и възможностите за
личностно и общностно развитие, грижата за
здравето и социалното благополучие, както и
създаване и популяризиране на ефективни
подходи за успешна интеграция на социално
изключени общности.

Защо менториране?

Начин за насърчаване на положителното
развитие на подрастващите, които могат да

бъдат изложени на риск от академични,
социални и поведенчески проблеми, могат да
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бъдат менторски програми. Няколко могат да
бъдат положителните влияния на менторските
взаимоотношения, както се вижда от различни
оценки. Освен че подкрепят академичните
постижения и самоизграждането, те могат да
окажат влияние върху връзките между
връстници, и родителските взаимоотношения,
да помогнат за понижаване на рецидивизма
сред непълнолетните престъпници и да
намалят
злоупотребата
с
наркотици.
Менторите преднамерено се фокусират върху
изграждането
на
качествени
взаимоотношения, споделят житейски опит и
положителни възгледи и перспективи за
бъдещето. Ролята на менторите е с широк
обхват, те предлагат широк спектър от съвети
по академични теми и работят върху
дългосрочни
цели,
помагайки
на
менторираните
във възприемането
на
академичните ценности, убеждения и нагласи
с цел формиране и постигане на цели.
Отличителна същност на менторирането е
съчетаването на функции, насърчаващи
развитие
с
грижовна
връзка,
почти
приятелство. Очаква се менторите да
предоставят както инструментална, така и
лична подкрепа на менторираните, но в
практиката да поставят по-голям акцент върху
личната подкрепа. Това, което конкретно беше
реализирано в проекта, е менториране между
връстници. То може да бъде описано като
равностойна, ненатоварена с осъждащи
преценки лична връзка между ментор и
менториран, в която менторът подкрепя
между един и трима менторирани младежи от
ромски произход.
От гледна точка отгоре надолу, в Каталуния,
менторските дейности са силно застъпени в
паралелните процеси в програмата на Европа
за ромски развитие и овластяване (Ромска
декада и Ромска стратегия) - свързани с
еманципацията призиви, насочени към
овластяване и намеса (DG Justice, EACEA) насърчават се етнически насочени дейности,
ROMED (СоЕ, ЕС), посреднически етос, няколко
менторски проекта, фокусирани върху ромите:
пример е добре утвърдената програма
Ruiseñor (Fundació Girona Universitat, 2018).
Най-популярните
организации
са
FSG
(programa Promociona), Pere Closa (programa
Siklavipen Savorença) и дори FAGIC, които
натрупаха опит, но са по-фокусирани в

професионалното
обучение.
Всички
гореспоменати проекти включват менторски
елемент наред с другите по-класически
извънучебни дейности. Различна е неотдавна
възникналата местна инициатива CampusRom
Network, която предлага взаимна подкрепа
сред студентите от ромски университет и
предлага приемственост и подкрепа на
ромските студенти, които само преминават
през планови интегрални курсове. И накрая,
заслужава си да бъде спомената създадената
карта, показваща ясно разпределение на
териториалния дисбаланс на тези ресурси,
които са главно около района на Барселона.
В Италия ситуацията е доста различна. В
последните години някои ментори и
менторирани бяха включени в проекта “Today,
Tomorrow, ToNino” на асоциацията Casa dei
Diritti Sociali. Целта на проекта беше да се бори
с феномена на ранното напускане на училище
от непълнолетни поради икономически и
социални трудности и да подпомага и
насърчава
универсалното
право
на
образование като пробва и разпространява
иновативни практики за борба с отпадането от
училище. Преди две години в Милано няколко
ментори (и групи от връстници, участващи в
Работилници
за
повишаване
на
осведомеността) участваха в предишен
европейски проект, наречен „Luoghi Comuni“,
ръководен от организацията BIR. Повечето от
менторираните участват в дейности с техни
връстници, училищна подкрепа, консултации с
Sant’ Egidio, La Casa della Carità and Valdesi
Church.
В Румъния в рамките на Carusel има две
основни програми, свързани с образованието.
Obor Community Center е образователна и
социализационна програма за деца от групи в
неравностойно положение на възраст между 5
и 16 години. Целите на центъра се състоят в
предоставяне
чрез
неформални
образователни семинари на възможности на
децата в неравностойно положение да
посещават училище и да предлагат други
извънкласни дейности, които могат да
подкрепят процеса на социална интеграция.
Втора програма е Risk Groups and Support
Services Summer School, организирано от
Carusel от 2012 г. Целта е да се подобри
качеството на живот на уязвимите и
7

маргинализирани групи чрез увеличаване
способността на младите професионалисти
предоставят услуги за подкрепа и да
гарантира прилагането на правото
недискриминация.

на
да
се
на

В България някои ментори в програмата са
участвали в предишно обучение по лидерство
за младежи от ромски произход. Една от
менторираните
доброволства
в
неправителствена организация, която работи с
младежи.
Проектът Story_S - чрез менторската програма
за връстници - оказа влияние върху отделни

индивидуални траектории. Подкрепата на
менторите не винаги може да бъде ефективна,
тъй като понякога се откриват структурни
бариери на ниво политики и достъпност до
услугите.
Може
да
се
счита,
че
антидискриминационната
кампания,
изградена по време на проекта, оказа влияние
в този контекст, но това, разбира се, не може
да има цялостно въздействие върху системата
и нейните структури. За да бъдат ефективни
интеграционните процеси, трябва да се
въведат промени в политиката с оглед
преодоляване
на
институционалната
дискриминация, от която страдат ромите.

3. Проектът
“Story_S - Трамплин за успех на младежи от
ромски произход” е проект, финансиран от
Генерална дирекция „Справедливост, права,
равенство и гражданство“ на Европейската
комисия, реализиран в България, Италия,
Румъния и Испания. Основната цел на проекта
е да се повиши осведомеността и да се води
борба със стереотипите, свързани с ромите и
да
се
подпомага
интеграцията
чрез
насърчаване и подкрепа на образователната
кариера на ромските момичета и момчета с
тяхно участие. Според предложението за
проекта основното действие беше програма за
менториране от една година и половина. В
дейностите по менториране на връстници бяха
включени както млади роми, така и не-роми
като ментори. Менторите действат като
положителен модел за подражание и
подкрепят младите роми, в някои случаи като
изграждат значими отношения с тях. Второто
действие
на
проекта
беше
антидискриминационна кампания, изградена

от млади хора от ромски произход и други
техни връстници по време на събитията
„Работилници
за
повишаване
на
осведомеността“, включващи млади хора от
гимназии, университети и доброволчески
асоциации. Кампанията беше разпространена
в училища, университети, общностни и
младежки центрове, места, посещавани от
младежи, места от обществен интерес и в
социалните медии, с осъществени повече от
десет откриващи събития във всяка страна.
Освен това бяха организирани граждански
инкубатори, за да се обсъди задълбочено
кампанията с участващите млади хора,
благодарение на активни методологии.
Проектът Story_Si начело с университета в
Бергамо като лидер на група от асоциации и
университети от трети сектор от Италия (BIR),
Румъния (Carusel), Испания (Universitat
Autonoma de Barcelona и Fagic) и България
(HESED и Български младежки форум).

4. Контекст: къде се провеждат дейностите и с кого
4.1 Италия: Милано и Рим
В град Милано, Северна Италия, след години
на струпване на жилищата на ромското
население в определени райони, през

последните години се наблюдава стремеж към
деконцентрация на жилищата на ромите и
разпределението им по всички квартали на
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града. Политиката за изселване беше част от
този процес на децентрализиране и беше
насочена както към по-големи, узаконени
лагери, така и към неформални, по-малки и
спонтанно възникнали бедни квартали.
Впоследствие се стигна до създаване на
временни жилищни центрове с почти
невъзможни условия за живот поради твърде
голяма пренаселеност и липсата на достатъчна
подкрепа от интеграционни проекти.
Едно от местата, от които идваха нашите
менторирани и менторите в Милано е лагер в
южната част на града. Някои други млади
роми от нашия проект, било от бивша
Югославия, или от Румъния, живеят в
социални жилища след като са пребивавали в
нелегални бедняшки квартали и преходни
центрове. Някои менторирани са се
самонастанили в къщи, със сериозно
ограничени възможности за признаване на
законния им статус в Италия, въпреки че
живеят в страната от повече от 10 години.
Други млади роми от проекта живееха до май
2019 г. в CAS - център за помощ в извънредни
случаи. Тези центрове имаха за цел да
съпътстват прехода от живота в лагери към
жилищна самостоятелност. Центърът беше
затворен на 24 март 2019 г. и в самата
структура бе създадено движение за
противопоставяне, което беше подкрепено от
Kethane Movement, етническа група за борба
за правата на ромите и възраждане на
ромския етнос (финансирана от тригодишен
проект на Фондация „Отворено общество“),
организираща публични протести, с участието
на други активисти от града.
Други семейства живеят в наети на частния
пазар къщи. Те са получили подкрепа от НПО в
техните интеграционни пътища и финансова

4.2 Испания: Барселона и Манреса
Барселона е столица на автономната област
Каталуния, на района Барселонес и на
едноименната провинция. Манреса е град и
каталунска община, столица на района на Беж,
в провинция Барселона, на 65 км северно от
Барселона. По отношение на региона на
метрополиса на Барселона, Проектът се
реализира в три квартала: Сант Рок, Ла Мина и

помощ (понякога ограничена във времето) за
плащането на наема.
Рим, център на Италия, преминава през
огромни трансформации. От една страна, има
интензивен политически натиск срещу
номадските лагери, които доведоха до някои
изселвания без да се намерят решения за
изселените; от друга страна, осигуряването на
апартаменти в обществени жилищни сгради
води до разтоварване на съществуващите
лагери. Като пример можем да вземем
изселването от River Camping в Рим, което
беше преживяно от менторирани и косвено от
ментори, участващи в проекта. Някои
семейства, които живееха там, бяха настанени
в спешен център. Някои от тях също бяха
жертви на расистки нападения, случили се
докато влизат в социалното си жилище и бяха
принудени да се преместят на друго място.
Групата менторирани в Рим беше много
разнообразна от самото начало. Говорейки за
училищното образование, ситуациите са много
различни, те варират от ситуации с риск от
отпадане след годините на задължително
образование до присъствие в университетски
курс. Миграционният им произход е също
различен, някои са от Босна, други от Сърбия и
Румъния. Групата на менторираните в Милано
е съставена най-вече от румънски роми
мигранти, живеещи в града от ранно детство
или родени в Италия. Само малка част от тях се
присъединяват към семейството по време на
началното училище или по-късно. Много от
тези млади момчета и момичета и техните
семейства са живели в бедняшки квартали и са
били изселвани през годините. Жилищните им
условия са променени най-вече благодарение
на социалния проект на НПО, понякога в
сътрудничество
с
местната
публична
администрация.
Бон Пастор. Ла Мина и Сант Рок са възникнали
в резултат от акция от 1969 г., чиято цел е
премахването на различни под-жилищни
центрове (бараки и временни бедняшки
постройки) от метрополния регион на
Барселона. По-голямата част от хората,
живеещи там, са били мигранти от различни
региони на Испания, особено от Южна
Испания. Голям е бил и процентът на роми,
живели там.
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В началото Ла Мина е била изолирана от други
квартали. Не е имало социални служби, нито
здравен център и само начално училище. Това
е променено през последните 15 години, към
момента кварталът е различен и обществените
услуги са подобрени, но социалната и
икономическата ситуация остава същата: това
е квартал с много основни липси и е много
негативен стереотип.
Ситуацията в Сант Рок е много подобна на Ла
Мина. Кварталът е построен, за да приеме
хората от бараките и временните постройки,
обитавани от мнозинство от роми и е с
характерни
признаци
на
социално
маргинализиране като трафик на наркотици,
висока безработица, нисък икономически
статус и високи нива на неграмотност. Тези
наложени в квартала стереотипи остават и до
днес.
В Бон Пастор към момента все още има някои
евтини къщи, в които живеят някои от нашите
ментори и менторирани, но идеята е да се
съборят всички и да се запази една като част
от музей. Кварталът е различен от Сант Рок и
Ла Мина, той не пренася стереотипите и тъй
като се намира в град Барселона, достъпът до
квартала с обществен транспорт е лесен и в
него има всички основни услуги.
Ромските участници са “Caló”, което означава,
ромската подгрупа от Иберийския полуостров.
Това означава, че всички са местни роми (без
мигрантски произход). Ромите от проекта
живеят в квартали, които са с висок процент от
ромско население, дори ромите от Манреса
(каталунски роми) живеят вътре в града в
район, в който живеят по-голямата част от
ромите в града.

4.3 Румъния – Букурещ и Илфов
Букурещ-Илфов (най-големият град: Букурещ)
се намира в южната част на Румъния и
включва столицата Букурещ и окръг Илфов.
Данните от преброяването от 2011 г. показват,
че около 96,6% от населението на Букурещ е
румънско. Други значими етнически групи са
роми, унгарци, германци, евреи, турци и
китайци.

Менторираните бяха избрани от всички
райони на Букурещ-Илфовска област, но почти
половината от менторираните са част от
района на Читила-Букурещ Ной, разположен в
северозападната част на Букурещ, където има
голяма
ромска
общност.
Тъй
като
менторираните идват от различни части на
Букурещ и са от доста различни среди, не
можем да говорим за определена градска
динамика, която е от значение за менторския
проект.
Ромското население, с което работихме, беше
хетерогенно и се състоеше от млади хора на
възраст от 14 до 20 години, немигранти,
всички
притежаващи
документи
за
самоличност. Всички менторирани бяха
записани да се образоват под някаква форма и
5 от тях бяха част от системата за приемна
грижа. Рискът от отпадане от училище за
менторираните е относително нисък, 1-2
младежи са изложени на риск от отпадане.

4.4 България: София и Кюстендил
Официалното население на София е 1,240 000
(за 2017 г.). Неофициално населението на
столицата е над 2 милиона. Най-големият
ромски квартал в София („Факултета“) има
около 50 000 жители, а вторият по големина
(„Филиповци“) има около 7000 жители. Има
много други „джобове“ от ромски жилища.
По-голямата част от жилищата във "Факултета"
и "Филиповци" са постройки от типа на
характерните за гетата, много малък брой са
законните къщи. Тези квартали са относително
близо до центъра на града, като някои части са
по-отдалечени.
Населението
на
град
Кюстендил
е
приблизително 43 000 души.
Населението в ромските квартали е почти
изцяло ромско. Има известен достъп до
градски транспорт и държавни училища.
Всички роми, с които работихме са родени и
израснали в България. Повечето от ромите в
страната са български граждани. Някои от
менторите са роми. Менторираните посещават
квартални държавни училища, а всички
ментори са получили висше образование или
са записани в университети.
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5. Дейности
В този раздел ще представим всички фази на
проекта, изследвайки всяка от тях и
разглеждайки
местните
специфични
особености. Първо ще представим таблица,
която обобщава процедурите за набиране и
подбор за всеки партньор; след това ще
проучим как е приложен процесът на
съчетаване според нуждите на избраните
менторирани. По-късно ще представим общ
модел за обучение на ментори, опитвайки се

да изясним как всяка страна го адаптира към
потребностите на участниците от обучението,
техните познания за местния контекст,
ромските групи и т.н. Последната част от този
материал ще анализира задълбочено процеса
на менторство, като използва някои
количествени и качествени данни, събрани по
време на проекта.

5.1 Набиране и избор на ментори
Таблицата описва за всяка страна процеса на набиране и подбор на ментори, за да се изяснят
стратегиите и инструментите, които са приложени.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

БЪЛГАРИЯ

Възраст (18-28)
Мотивация
Опит в менторирането
Средно образование
Познания по ромски език
(незадължително)
Живее в същия град

ИТАЛИЯ

Възраст
Умения за създаване на връзки
Житейски път (обществена
среда)
Мотивация
Възможност за участие (време и
гъвкавост)
Предишен опит по
доброволчески проекти

ПРЕЦЕНКА ЗА
РАЗНОРОДЕН
ЕКИП
Разнородна
група от хора, с
различни
професии
(учители,
социални
работници)
Повечето от тях
доброволстващ
и

Различни
училища или
професионален
път, възраст,
социална среда
Баланс между
половете
*Ментори-роми
с произход от
различни
страни и

СТРАТЕГИЯ ЗА
КОМУНИКАЦИЯ
И ПРЕДСТАВЯНЕ
Офлайн:
Служители на
Фондация "Здраве
и социално
развитие"
(HESED), които
извършват
социални дейности
за подпомагане на
общността в
ромски квартали
Представяне на
програмата в 4
училища с широко
представителство
на ромско
население
Онлайн – уебсайт и
социални мрежи
(Фейсбук групи) от
HESED, Български
младежки форум и
други НПО
Отворена линия за
обаждания: уебсайт
и Фейсбук BIR.
Изпращане на
мейли и обаждания
до ромски и проромски
организации, които
работят с роми и
синти
Рим: пряк контакт с

ПОДБОР

1. Публикуване на
покана за ментори
с приложен
формуляр за
кандидатстване.
2. Интервю от
двама служители:
опит, възможност
за участие,
мотивация,
очаквания
3. Групова сесия с
комисията и
кандидатите:
наблюдаване
поведението и
уменията на
менторите.
4. Списък от
допълнителни
ментори.
1. Автобиографии
и писма или видео
презентации
2. Интервю от
двама служители:
мотивация,
обозначени
възможни
проблеми, личен
ресурс,
икономически и
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РУМЪНИЯ

ИСПАНИЯ

Опит в:
Университет (Социални науки),
активизъм, менторство или
целева група
Социални умения: отворен,
толерантен, комуникация с
младежи, изкуства
Възможност за участие –
гъвкавост на
професионалната/образователна
та заетост

Близост: познаване на местните
училища, ресурси, семейства.
Дълбоко свързани с ромски
семейства от квартала.
Семействата познават ментора.
Социална мрежа, доверие, опит
с целева група.

житейски опит
(миграция и
установяване)

хора участвали в
предишни проекти
срещу отпадане
училище чрез
местни
организации

Мнозинство (9)
дипломирани по
социални науки
(магистри и
бакалаври) и 2 с
дипломи в
областта на
изкуствата.
Разнообразие от
умения,
професии и
интереси:
актьорско
майсторство,
танци, социални
работници,
служители в
мултинационал
ни компании
Възрастова
хомогенност:
20-25
4 роми
*Целият екип е
от роми:
“Доверие се
изгражда,
когато роми
работят за
роми”
Социална класа:
същата като
менторираните,
произхождат от
същите
квартали
Подобна
възраст
(Изключение:
една жена на 42
г.)
2 профила:
професионално
работещи в
проекти
относно
отпадането от

Разпространение
чрез: Доброволци,
Местна
администрация,
други НПО с
менторски
програми,
Факултет по
социология и
социална работа,
първите ментори и
менторирани.
Тези страни
помогнаха за
междинни срещи с
бенефициенти и
дадоха насоки
относно
възможните целеви
групи (напр.
приемна грижа)

FAGIC има широка
мрежа от местни
ромски асоциации
и програми на
същата територия и
за същата целева
група.
Ментори, свързани
с федеративни
асоциации, както и
с други ромски или
про-ромски
организации, които
работят в
образователната
сфера, от
началното училище
до университета.
* Ментори, които
предлагат техни
собствени
менторирани.
Менторирани и
техните семейства

организационни
проблеми,
подобен предишен
опит, очаквания от
обучението по
проекта + оценка
на
комуникационнит
еи
дипломатическите
умения от
интервюиращия
1. Автобиография
и мотивационно
писмо
2. Дискусия лице в
лице и открита
телефонна
дискусия без
сценарий: Лична
дискусия (опит,
образование,
мотивация)

1. Представяне на
проекта на
федеративните
асоциаци на
FAGIC
Неформални
срещи с
фасилитатор, за да
обясни проекта и
да се коментира
ролята на ментора.
2. Официално
интервю, проверка
на възможността
за участие,
мотивация, ако
предлагат
собствени
менторирани
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училище на
ромски деца и
младежи /
Свързани с
общността
(духовници,
асоциации,
AMPA).

поискаха
менторите за
техните деца да са
подходящи млади
роми от квартала

5.2 Формиране на двойки
Изхождайки от общо предложение, всеки партньор е въвел определен модел на сформиране на
двойките, който предполага: различни дефиниции на критериите за определяне на назначаването на
ментори за менторираните; съответна позиция по въпроса кой взема решението за формирането.
Четирите метода, които използвахме в Story_S са (DuBois, David L. i Karcher Michael, 2014):




Формиране на менторски двойки от
организацията: основава се на
предишно проучване за сходство на
интереси, направено по време на етапа
на подбор. Това проучване може да
отчете демографските променливи
(като възраст, пол, класа) или сходство
по интереси и повече практически
възможности. Първото интервю на
менторирани в България с екипа на
проекта
беше
последвано
от
продължило няколко дни задълбочено
интервю с ментори, за да ги запознае с
интересите, хобитата и т.н.. Това се
счита за добра практика, тъй като
първите моменти в изграждане на
отношенията
се
оказаха
найкритичнитеa.
Срещи за запознаване: организират се,
за да помогнат на менторите и
менторираните да се опознаят.
Италианският и румънският екип са
разработили този вид събитие за
създаване на връзки, позволявайки на
участващите младежи относително
свободно да взаимодействат помежду
си като разчупват ледовете и участват в
различни дейности. В Италия срещите
на групите бяха последвани от интервю
с ментор, а накрая от домашни
посещения. В Румъния, специално за
менторираните в приемни домове, се
организираха срещи на мястото,
където менторираните живеят, за да

участват и служителите от приемните
домове.


Модел „Въз основа на избора“ или
„Инициирано
от
младежа
менторство“: Всеки участник има дял в
решението за избора на партньора си.
Този модел бе приложен в някои
случаи в Испания, където част от
менторите предлагаха свои избори за
менторирани, от родствени среди, от
същата околност, от същата религиозна
общност.



Избор
в
корпоративни
/
образователни среди: В Испания в
някои конкретни случаи менторската
връзка беше вградена в образователна
среда, където менторът разви роля
като образователен или социален
граждански агент.
След формирането на двойките,
териториалната
близост
между
менторите
и
менторираните
и
афинитетът, изразяващ се например в
общи интереси или хоби, бяха
идентифицирани като ценни критерии
за
укрепване
на
отношенията.
Например в България споделеният
интерес (в академичната област) се
оказа не толкова важен, колкото
личният афинитет или способността на
ментора да направи срещата приятна.
В
някои
случаи
опитът
в
доброволческата дейност или в
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подобна област, беше посочен като
фактор, който спомогна за успешното
справяне с взаимоотношения с
определени предизвикателства или с
фрустрациите
в
случай
на
отпадане/отказване
(Италия
и
България).
В
Испания
полът,

особеностите на житейската история,
принадлежността към един и същ кръг
от приятели, религиозна общност или
квартал, бяха отчетени като фактори
засилващи близостта и връзката и бяха
приети като критерии за формиране на
двойки.

5.3 Обучение на менторите
Първо, партньорите дефинираха обща
програма за обучение - цели и методологии по-късно всяка страна я адаптира към
конкретния контекст, за да направи
предложението по-ефективно и адекватно за
всяка група. Общите положения бяха относно
избора
на
методи
за
първоначална
подготовка, улесняване на самоизразяването и
темите, които ще бъдат засегнати по време на
обучението; бе реализиран и процес,
вдъхновен от идеята фото-глас: менторите
имаха шанса да подобрят уменията си - да се
разхождат наоколо като правят снимки и
дискутират в малки групи. Обучението е
проектирано като тридневно и в идеалния
случай се провежда в жилищна обстановка,
въпреки че не всички могат да останат за през
нощта. В Испания обучението се основава на
проучвания за участие в общността, като
обучителите са част от ромската общност;
първите 3 семинара бяха проведени с
обучители за адаптиране на съдържанието и

инструктажа към местната група. В Румъния с
помощта на някои от менторите беше
поставен акцент върху местния контекст и
румънските ромски групи.
Бяха обсъдени следните теми:










Представяне на проекта
Роля на ментора и фазите на
менторирането
Административни
изисквания
и
инструменти (личен дневник на
менторираните и т.н.)
Етичен кодекс като мярка за защита на
ментора и менторираните
Умения за създаване на връзки
Предложение за менторски дейности
Система за мониторинг и оценка
Ромски групи и местен контекст.

5.4 Процес на менториране
Процесът на менториране официално започна
през юни/юли 2018 г. Първоначално на всеки
ментор бяха разпределени 2-3 менторирани,
но след някои отпадания, един ментор
можеше да има и само един менториран. 141
млади роми като менторирани и 49 подобни
на тях по възраст (роми и не-роми) като
ментори участваха в четирите страни. 15
ментора отпаднаха и бяха частично заместени
от нови ментори, същото се случи и с 48
менторирани. Някои от отпадналите от
менторираните могат да се считат за случаи на
успех, тъй като постигнаха целите си и не се
нуждаеха от подкрепа на менторите, в същото
време двама менторирани бяха „повишени“ от
менторирани към ментори.

Средният брой месеци на участие в проекта
през юли 2019 г. беше 11 (менторирането
започна през юни 2018 г.), като някои от
менторираните бяха подбрани и включени във
вече започналия проект. Средната възраст на
менторираните е 16 в България, 17 в Италия,
16 в Румъния и 20 в Испания.
Възрастта на менторите варира от 17 до 42
години (един ментор в Испания е значително
по-възрастен), като средната е 23,5 години. 29
жени и 20 мъже взеха участие в програмата
като ментори; 27 от ромската етническа
принадлежност, въпреки че съставът се
промени с набирането на нови ментори и с
отпадането на други.
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Някои характеристики на менторираните са
представени по-долу, самодекларирани във

въпросника за оценка.

Ниво на образование на менторираните
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6

Училищна степен 3

4
4

Училищна степен 4
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0

0
България

Италия

Румъния

Испания

държава

Фигура 3. Ниво на образование за менторираните през юли 2019 г.
(Ниво на училище 1 = Начално образование (до 8 години); 2 = Основно професионално образование; 3 = Пълно
професионално образование; 4 = Средно образование; 5 = Ниска степен на висше образование; 6 = Висока
степен на висше образование. Повечето менторирани са записани да следват средно или професионално
образование, но много от тях все още са в степента на задължителното образование.

Работна ситуация на менторираните
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Фигура 4. Работна ситуация на менторираните.
Повечето менторирани не търсят работа, тъй като са заети с образование. Малък брой бенефициенти са
или искат да влязат на пазара на труда. Процесът на менториране е изграден чрез индивидуални срещи,
срещи със семействата, групови дейности (с всички ментори и менторирани), групово менториране (един
ментор и неговите менторирани или няколко ментори и техните менторирани) и супервизия на ментори
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(индивидуален и на групово ниво). Процесът беше подкрепен от различни средства за документиране на
дейностите, които биха засилили рефлексивността и позволяват събиране на данни за целите на
мониторинга, оценката и проучванията.

Индивидуални срещи
Целите на индивидуалните срещи бяха
изграждането на взаимоотношения, личната и
академичната ориентация, емоционалната
подкрепа и осигуряване на менторирания на
достъп до местните ресурси.
Личните
срещи
между
ментори
и
менторирани
бяха
организирани
самостоятелно,
като
беше
използван
предпочитаният метод за контакт на всеки
менториран. В някои случаи, ако този подход
не беше достатъчен, да подейства срещу
ниската мотивация и риск от отпадане от
училище,
проблемите
в
училище
и
семейството, недостатъчното използване на
личния телефон, фасилитаторът се намесваше,
за да изглади комуникацията със семейството
и менторирания. Предложените видове
индивидуални дейности зависят от местния
контекст и от уменията, контактите,
интересите на менторите и се състоят главно в
подкрепа за училището (съветване, сондиране
на интересите на менторирания, справяне с
проблеми, но и конкретна помощ за учене),
образователна и професионална ориентация
(проучване на възможностите за обучение,
търсене
на
работа,
подготовка
на
автобиография), свободно време (посещение
на обществени библиотеки, паркове, басейни,
ходене на кино, разходки). Графикът на
менторите и менторираните и географската
близост
бяха
важни
фактори
при
индивидуалните срещи (въпреки че при
първоначалното съчетаване беше трудно да се
вземе това предвид и хората променяха
местожителството си или училището по време
на проекта). Синхронизирането на графиците
на менторите и менторираните, особено
когато и двамата учат и работят, беше голямо
предизвикателство.
Гарантирането
на
достъпността на местата за срещи и понякога
необходимостта
от
придружаване
на
менторираните (особено младите момичета,
на които не беше разрешено да излизат
самостоятелно) бяха важни задачи, с които
трябваше
да
се
справят
менторите,
подкрепени от фасилитаторите.

Семейни срещи
Семейните срещи бяха важни особено в
началото, за да обяснят проекта и да
представят ментора на семейството. За да
могат младите хора да получат подкрепа и да
могат да излязат сами с ментора, беше
изградена връзка на доверие със семействата
въз основа на предишни общи контакти с
персонала на проекта, с организацията или с
ментора, когато той/тя е бил част от
семейството или член на общността на
квартала. Често родителите имаха различни
идеи или приоритети по отношение на
образователната работа, необходима за
техните синове/дъщери, в смисъл, че искаха
проектът да им помогне да дисциплинират
децата си. В тази насока менторите проведоха
много преговори, понякога емоционално
заредени. Както се обяснява в испанския
доклад, една от дилемите беше „да се
договарят
взаимозависими
родителски
практики с оглед на по-либерални възгледи
относно саморазвитието на менторираните“,
което беше поставено от някои и като понататъшна цел на този проект.
Освен срещите за информиране и съгласие в
началото на проекта, в България служителите
на проекта обсъждаха със семействата и
отпадането на менторирани от проекта, в
Италия срещи със семейства се случваха при
възникване трудности или проблеми, докато в
Румъния менторите не смятаха за необходимо
или нямаха възможност да се срещат
постоянно със семействата. В Испания, където
менторите живееха в същия квартал като
семействата, неформалните срещи се случваха
в църквата, на улицата или по домовете,
докато при една ситуация с менториране
вътре в семейството в Италия, някои
менторски срещи се случваха по време на
семейни събития, но менторът отделяше
специално време, в което да обсъжда с
менторирания лични проблеми. Въпросите,
свързани
с
поверителността
(когато
менторираният крие нещо от семейството),
могат да бъдат рискови и е много важно
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менторираният и неговите желания да останат
в центъра на менторските отношения.
Групови дейности и групово менториране
Групови дейности целяха изграждане на
социална мрежа между младите хора от
ромски произход и техните ментори,
засилване на груповото сближаване с
убеждението, че голямата група е източник на
спонтанно приятелство, солидарност и
подкрепа.
Груповите
дейности
бяха
организирани или специално, или при
възползване от съществуващите възможности,
предлагани от културни събития, наличие на
свободно време, обучение от други НПО,
доброволчески асоциации, спортни групи.
Беше поискано мнението на ментори и
менторирани относно техните желания за
групови занимания, въпреки че не всички
предложения се оказаха осъществими или
еднакво привлекателни за всички. Не беше
предвиден бюджет за тези дейности, но в
някои страни бяха налични безплатни
дейности, а спонсорството (с безплатни билети
за мач, кънки на лед, кино или театър) е добър
начин да се гарантира достъп до места, където
менторираните обикновено не могат да
присъстват (например стадионът на "Интер" в
Милано, който има много скъпа входна такса).
Футболни мачове бяха организирани в
Испания
между
два
отбора
на
ментори/менторирани от двата района, в
които се провежда проектът (Ла Мина и
Манреса), а в Италия чрез смесване на
менторирани и местен отбор от бежанци,
заедно с доброволци. В последния случай
игрището беше предложено като спонсорство.
В началото на проекта, когато връзката между
менторите и менторираните все още не беше
формирана, фасилитаторите и менторите се
съгласиха, че (повече) групови срещи са добър
начин за укрепване на връзката и формиране
на групата. Все пак, тези срещи изискваха
значителни организационни усилия, особено
по време на натоварените училищни периоди
за участниците (декември, юли) и когато
проектът достигна до своето приключване, те
станаха по-трудни за организиране във връзка
с намирането на места, време и дейности,
които биха били подходящи за всички.
Груповото менториране се превърна в

предпочитана алтернатива на груповите
срещи: менторът се срещаше със своите 2-3
менторирани или 2-3 ментори срещаха със
своите менторирани групово. Това им
позволяваше по-добре да изберат подходящи
дейности и да имат по-голяма гъвкавост
относно графика или местоположението.
Супервизия на менторирането
Супервизията
се
осъществяваше
от
фасилитаторите,
изследователите,
обучителите и периодично от външния
експерт. Тя се изразяваше в лични срещи,
интервюта, месечни или двумесечни групови
срещи, фокус-групи за оценка, срещи по Skype,
Whatsapp групи, телефонни обаждания и
месечно
изпращане
на
дневници
и
разписания. Фасилитаторът, а понякога
изследователите и външните експерти
проверяваха как протича сдвояването,
подкрепяха менторите при организирането на
срещи и контакта с менторираните, заменяха
ментори, когато връзката не се получаваше
добре,
договаряха
степента
на
самостоятелност и организационна подкрепа,
предлагаха подходи към проблеми на
менторираните
и
техните
семейства.
Супервизията също така пое грижата за
текущите потребности от обучение и подкрепи
развитието на умения у менторите, като
комуникация, планиране, взаимно обучение,
коучинг, достъп до специализирани ресурси,
осведоменост за положението на ромите.
Фактори за успех и предизвикателства
Факторите за успех в менторирането бяха:

Способност за създаване на безопасна
среда, отношения на доверие

Наличие на общи интереси, желание
на ментора да се ръководи от
менторирания в тази насока.

Поведение
на
ментора:
пълна
ангажираност, откритост, постоянство в
опитите за спечелване на доверието, не
твърде голяма заетост с други дейности.

Сътрудничество: не налагане на
решения, а подпомагане на менторирания
да взема самостоятелно решение.

Изслушване,
тъй
като
много
менторирани не се чувстват изслушвани от
родителите си, нуждата да споделят
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чувства, емоции и проблеми, които не
винаги споделят с приятели.

Предварително
съществуване
на
родствени / приятелски отношения.

Положителни очаквания от групата и
хората около менторските отношения.
Факторите за успех, свързани с възможност
лесно да се осъществяват срещи:

Отговорно
отношение
на
менторираните към срещите.

Способността
на
ментора
да
разпределя и организира времето си,
срещите, придвижването из целия град.

Положителен опит в миналото с
менторирането.

Място за среща и време, достъпно и за
двамата.

Поддържане на контакт, когато е
трудно осъществяването на срещите
(WhatsApp,
телефон,
Skype)
и
менторираният притежава личен телефон.
Важни са също и положителните, подкрепящи
и ефективни отношения между ментора и
организаторите на проекта.
Предизвикателствата бяха:

Въпреки че предизвикателствата бяха
академична и образователна подкрепа, се
преминаваше през изслушване и подкрепа
по отношение на други проблеми, които
менторираните изпитваха (романтични,
приятелства или семейни връзки, употреба
на наркотици, здравословни проблеми,
безработица, фамилна бедност и жилищни
проблеми

Важно е, когато менторът може да
придружава и подкрепя менторирания при
осигуряване на достъп до налични услуги и
ресурси. Менторирането е ефективно,
когато е ресурс сред набор от други, вече
съществуващи, ресурси.

Несигурността (жилищни условия,
бедност в семейството, безработица) може
както да възпрепятства участието на
менторираните във фазата на подбор, така
и да доведе до отпадането им. Някои
отпадания
са
свързани
с
тези
несправедливи и нестабилни условия,
които изискват структурни решения за
решаване на основни нужди. Младите
хора работеха в къщата или извън нея,
подпомагаха деца и възрастни хора, макар

че неформалният образователен проект не
предлагаше финансови стимули или
изрична връзка между дейностите по
проекта и подобряване на условията на
живот на семейството.

Процентът
на
отпадане
беше
предизвикателство за проекта. Трудността
на менторираните да участват редовно в
дейностите,
неявяването
им
без
предупреждение, беше демотивираща за
менторите (Италия, България). Този
проблем
беше
атакуван
чрез
допълнително
обучение,
по-пряка
подкрепа от фасилитаторите или дори с
промяна на менторите в случаите на
отпадане.

При менторирането, започнато въз
основа
на
съществуващи
взаимоотношения, разпознаването на
проекта от менторираните беше трудно,
тъй като тяхното участие и комуникация в
други проектни роли беше опосредено от
менторите. То предполагаше различия във
формалната (назначена по проект) и
неформалната
(естествена,
семейна)
солидарност
във
всекидневните,
семейните и приятелските отношения.

Намирането на свободно време (както
от ментори, така и от менторирани) беше
предизвикателство
във
всичките
4
държави, тъй като участниците бяха
редовни учащи, работеха, участваха в
други програми, бяха източник на
прехрана за семейството, отделяха време
и енергия за икономически дейности.
Няколкочасовият договор с неясни
отговорности може да доведе до това
менторските дейности да не намерят
централно място в ежедневието на
менторите. Дистанционната координация
(текстови
съобщения,
телефонни
обаждания) и подкрепата и супервизията
от
фасилитаторите
намаляват
тези
негативни ефекти. Също така менторите
успяха творчески да приспособят мястото
на дейностите към техните възможности,
като това доведе до неравномерни
модели
Въпреки предизвикателствата, проектът беше
добре оценен от участниците и предложи
важни поводи за срещи и връзки и за
създаването взаимоотношения, основани на
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модели за подражание, както ще видим в
раздела, посветен на анализа на данните за
оценка.
Приключване на процеса на менториране
Във финалната фаза на процеса на
менториране бяха проведени индивидуални
интервюта
между
менторите
и
фасилитаторите/изследователите или групови
срещи с всички въвлечени фигури. Всчики
ментори, заедно с техните менторирани, бяха
поканени да обмислят как и дали
възнамеряват
да
продължат
техните
отношения или предпочитат да останат
приятели от разстояние след като приключи
проектът.

групова среща имаше за цел да се отпразнува
полезният ефект от процеса и постигнатите
резултати, тя беше и повод да се припомнят и
обмислят последните две години и да се
сподели позитивният опит на участниците в
програмата и научените уроци.
В някои случаи екипът на проекта откри, че
някои ментори са заинтересовани да
продължат своя ангажимент с доброволни
организации, така че ги свързаха с други НПО
или директно ги включиха в дейности на
своята организация. На менторите бе връчен
формален сертификат като официално
признание на тяхната експертиза и изпълнени
задачи.

Във всички държави бе организирана финална
среща с менторите и менторираните. Тази

5.5 Семинари за повишаване на осведомеността и антидискриминационна кампания
Целта на семинарите за повишаване на
осведомеността (СПО) беше да се разработи
антидискриминационна
кампания
чрез
методология за участие. Дейностите могат да
бъдат изброени, както следва:
а.
Групови
дейности,
насочени
към
повишаване на осведомеността относно
дискриминацията въз основа на етническа
принадлежност, религия, пол и сексуална
ориентация и техните общи корени;
б. Срещи с доброволци и професионалисти от
организации, които се борят с всякакъв вид
дискриминация;
в. Дейности за изграждане на екип, насочени
към укрепване на връзките между участниците
и борба с предразсъдъците към другите
членове на групата;
г. Дейности, базирани на театър или изкуство,
насочени към усвояване на ефективни
комуникационни стратегии;
д. Дейности, насочени към подпомагане на
участниците в съвместната разработка на
антидискриминационната
кампания
с
помощта на служителите на проекта.
Тридневни семинари се проведоха във всяка
страна между октомври 2018 г. и края на
януари 2019 г.

Участниците бяха смесена група от мъже и
жени роми и не-роми младежи от различни
социални слоеве. Като се вземат предвид
всички страни, участниците бяха на възраст
между 14 и 28 години. Групите бяха съставени
от ментори, менторирани и някои външни
участници,
които
бяха
приятели
на
менторираните, други младежи бяха поканени
чрез младежки мрежи и младежки центрове, в
Италия участва и половината от един
гимназиален клас. И Румъния, и Италия
публикуваха покана за участници в своите
акаунти в социалните медии. Семинарите се
провеждаха в държавни и частни училища,
университети, ромски асоциации и социални
центрове със засилено присъствие на
младежи.
Всички откриващи сесии започнаха с
разчупване на ледовете и упражнения за
изграждане на екип. Когато участниците все
още не се познаваха, беше важно да се
създаде групово сближаване и добра
динамика чрез повече средства за разчупване
на ледовете. Когато участниците идваха от
много
различни
социални
слоеве,
планираните упражнения и игри имаха за цел
да подчертаят общите черти. Преди започване
на работата по фотографската кампания,
темата за дискриминациите беше въведена
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чрез
различни
упражнения,
така
че
участниците да могат да разсъждават върху
собствения си опит и сблъсък с преки или
косвени случаи на дискриминация. За да се
създаде комфортна среда, от началото на
семинарите бяха създадени безопасни
пространства, като всеки беше подкрепян в
процеса на разказване на истории, задаване
на ясни въпроси и се показваше нагледно, че
всяко мнение се зачита. Два бяха основните
начини за подход към темите - в пленарна
зала и в по-малки групи. В някои страни
процесът на споделяне беше улеснен, когато
участниците работеха в малки групи или се
изразяваха чрез писмени упражнения. По
време на брейнсторм в пленарна зала беше
по-трудно всички да се престрашат да говорят,
големината
на
групата
затруднява
споделянето на преживявания, свързани с
личната дискриминация; в някои случаи,
въпреки че не всички участници споделиха
своя опит, имаше няколко млади хора, които
говориха открито за ситуациите, които са
преживели, което помогна и на другите да
споделят своите истории. Малките групови
сесии дадоха възможност да се навлезе в позадълбочено споделяне от това в пленарната
сесия. Няколко участници в крайна сметка
признаха, че имат болезнени преживявания,
които не са готови да споделят.
Бяха предложени и някои интерактивни
упражнения (вижте съответния раздел в
Наръчника по Story_S), за да подтикнат
участниците да разсъждават върху различните
видове дискриминация и да споделят повече
примери: пол, етническа принадлежност, цвят
на кожата, увреждане, възраст, сексуална
ориентация и др. Беше интересно да се
наблюдава как някои от участниците се
почувстваха достатъчно сигурни, за да
споделят ромската си идентичност и как
дискриминацията се отразява върху тях или
техните семейства и приятели. Някои примери
бяха свързани и с лагерите (етнически
политики за жилищно настаняване) и с
различното
отношение,
преживяно
на
обществени места. Във всичките четири страни
споделеният опит беше свързан главно с
дискриминация въз основа на социалноикономическия статус, външния вид и пола,
въз основа на етническа принадлежност.

Завършването на срещите в края на
последното пленарно заседание беше
планирано така, че участниците да не си
тръгнат с нерешени емоции. Изреждането на
антидискриминационни решения помогна на
участниците да се съсредоточат върху целта на
семинарите и да насочат енергията си по
положителен и конструктивен начин.
В Румъния и Италия е използван методът
Фотовойс. За да могат участниците по-добре
да се изразят чрез фотографията, се
преподават основите на фотографията и
комуникационните техники. Специалистите по
комуникация използваха визуални материали,
които помогнаха на участниците да разберат
методите на комуникация и предаването на
съобщения.
Уличната
фотография,
директните/конструирани
фотосесии
и
използването на метафора (използване на
конкретни предмети или елементи за
обозначаване на абстрактни понятия, идеи или
емоции) също бяха част от дискутираните
теми.
В Италия и Румъния участниците бяха
помолени да направят снимки на случаи на
дискриминация или на това, което работи
срещу дискриминацията, самостоятелно или в
малки групи, като им се предостави време
(поне две седмици) между сесиите. На тези,
които
не
притежаваха
камери
бяха
предоставени такава. При заснемането на
снимките менторираните са придружавани от
менторите, като се отправят на фотографски
разходки в своите квартали или в града. В
Италия,
поради
естетически
и
комуникационни причини, преди финалната
среща с цел ефективност беше направен
предварителен подбор на по-качествени
снимки. Общите теми бяха идентифицирани от
групата (групите) чрез разделянето на всички
снимки на категории. След това, за да се
изберат снимките за кампанията, всеки
гласува за своя фаворит във всяка категория. В
Румъния бяха запазени повече постери от
първоначално предвидените, за да не се
изключат идеи и да се оцени работата на всеки
участник. Финалните снимки бяха придружени
от кратка фраза или обяснение, отразяващо
първоначалното
намерение/мисли
на
участниците и някои значения, появявали се в
груповата дискусия за всяка снимка. В
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България процесът беше малко по-различен:
участниците бяха разделени в групи от 6-8 на
базата на два основни критерия: техния
интерес
към
избрана
област
на
дискриминация и тяхната възраст; на всеки
участник беше даден шанс да сменя групи.
Темите, избрани и обхванати от шестте групи,
бяха:
етническа
принадлежност,
раса,
социално-икономически статус, религиозни
вярвания и външен вид. След това груповото
рисуване беше използвано като метод за
избор на изкуства, базиран на участия в
българските СПО. В Испания снимките
изиграха по-концептуална роля, която беше
приета на пленарно заседание, тъй като
участниците избраха да покажат собствените
си лица, за да провокират размисъл относно
дискриминацията, като това беше много силен
и емоционален избор. В този случай
решението за заснетите обекти беше общо за
всички, но участниците допринесоха за
съобщенията (които варираха от постер на
постер), докато визуалният елемент беше
един и същ.

работата с по-малки групи би направила
процеса по-ефективен. Освен това времето
между семинарите и кампанията би трябвало
да бъде по-кратко, за да не се загубят част от
участниците; понякога беше трудно да ги
въвлечем и ентусиазираме отново. Освен това
би било полезно да има повече време, може
би четиридневни семинари, за да се обсъдят
по-задълбочено кампаниите и да се повиши
мотивацията. Повече време за изграждане на
екип също би било полезно, за да свържат
достатъчно участниците от роми и не-роми и
да сформират смесени групи, които да
изпълняват задачата да правят снимки заедно.
При някои партньори участниците биха могли
да имат повече свобода при избора на
методите/средствата на кампанията си.
Испанският екип смята, че достигането на
голям планиран брой участници трябва да
бъде второ по значение в сравнение с
намирането на по-малко, но по-мотивирани
младежи. В крайна сметка част от дейностите
можеха да изхождат повече от участниците и
да не са предварително планирани.

След обмисляне на цялостния опит, могат да
се предложат някои препоръки занапред:

5.6 Откриващи събития и граждански инкубатори
След реализирането на кампанията тя беше
изложена и представена в минимум 10
откриващи събития (ОС) във всяка страна общо 53 събития. Целта беше да се създаде
„мислещо пространство“ за насърчаване на
повишаването на осведомеността относно
дискриминационните измерения на културата
и субкултурите, където младите хора могат да
действат като агент на промяната.
Основните участници в тези срещи бяха
участниците в СПО. По време на тази фаза,
която продължи от февруари до юли 2019 г., те
всъщност действаха като фасилитатори,
подкрепени от членове на персонала. Като
цяло
бяхме
посрещнати
топло
и
ентусиазирано на всички места: училища,
общински и младежки центрове, спортни
центрове, други публични събития, постигайки
общ брой 2173 участници сред четирите
страни. Младите фасилитатори (или, в тяхно

отсъствие, членовете на екипа) описаха всяка
снимка от националната кампания, говориха
за това как е изградена кампанията и накрая
отделиха време за въпроси или дебати между
връстници по тези теми. Хората бяха поканени
да ни кажат какви послания привличат
вниманието им най-много и защо. Имаше
само един случай, в който някой изрази
неодобрение и излезе от стаята. Това беше
смущаващо преживяване, за което не бяхме
подготвени достатъчно, но за щастие не се
случи на други места. В много случаи
младежите от публиката също започнаха да
споделят личен опит от дискриминация,
чувствайки се подкрепени от посланието,
което кампанията изпраща. В едно италианско
училище учителите самостоятелно започнаха
конкурс по темите на кампанията за активно
включване на учениците. Кампанията беше
споделена и в акаунти в социалните медии на
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партньорските организации, и Facebook, и
Instagram акаунти на проекта.
Минимален брой
от
10
граждански
инкубатори (ГИ) също бяха организирани във
всяка страна - общо 47 срещи, които се
проведоха между март и юли 2019 г. и
достигнаха общия брой на 1.434 участници.
Местата бяха училища, университети и
младежки центрове, както за откриващите
събития, но включваха по-малки групи като
например групи от един клас. Под
„граждански инкубатор“ имаме предвид
място, в което се опитахме да създадем
култура на приобщаване и уважение.
Благодарение на наистина конкретни и
интерактивни дейности, участниците можеха
да споделят някои лични преживявания,
понякога да съобщават за събития, в които са
били жертва на дискриминация, друг път да
споделят ситуации, на които са били
свидетели на „обществени“ места, или да
признаят определени поведения, които ги
поставят в ролята на виновния.
Това, което често се срещаше бяха случаи на
дискриминация, засегнали по няколко начина
и от различни гледни точки ежедневието на
много хора. Интересно беше да се наблюдава,

6.

че понякога имаше разлика между участието
на учениците в събитията, които се
провеждаха в училищата и участието на
участниците в други места - младежки и
общностни центрове. Това може да се дължи
на факта, че тези, които посещават младежки и
общински центрове, са младежи, които са
избрали и поели инициатива да бъдат активни
и да участват в живота на общността. Те бяха
будни и мотивирани, с открито желание да
участват в този проект, нетърпеливи да учат,
да израстват и да допринасят. Все пак, помалкият формат на групите в инкубаторите
позволи на учениците от училищата също да
участват повече, отколкото по време на
стартовите събития. Също така, беше
интересно, че участниците в ГИ се познаваха.
Това даде възможност да се пресъздаде
модел на реално съществуваща общност, в
която различните участници имаха различни
роли. ГИ се осъществяваха, като се вземаше
предвид целевата група и в някои случаи се
използваха видео презентации или Powerpoint
презентации. В някои страни също бяха
включени менторите и менторираните, като се
създаваше приятелска атмосфера, така че
всички бяха подканяни да участват открито и с
уважение в дискусиите.

Оценка на проекта: анализ на резултатите

Този раздел представя резултатите от
качествения и количествен анализ, извършен
върху данните, събрани от менторския процес
в целия консорциум. Дневникът се попълваше
за всеки менториран от ментора месечно и
съдържаше кратко описание на дейностите.
Въпросникът за периодично оценяване се
администрираше
от
фасилитатора,
изследователя или външен експерт за всички
менторирани, съгласили се да го попълнят.
Той съдържаше описание на училището или
работната ситуация на менторирания, скала за
оценка на взаимоотношенията с ментора,
адаптирана от Rhodes
(2014), скала за
измерване
на
удовлетвореността
от
дейностите и скала за измерване на различни
други аспекти (персонал, оказана подкрепа,
забавление и т.н.). 90% от менторираните са
отговорили/реагирали на първата вълна, 85%

на втората вълна. Отпадналите бяха
документирани с интервюта, където беше
възможно.
На всеки 6 месеца във всяка страна, от
различни фигури на проекта (с изключение на
ментори), се провеждаха 5 задълбочени
интервюта с менторирани, фокусирани върху
образователните постижения, знанията и
уменията,
предадени
от
проекта,
практическото значение на дейностите и
удовлетвореността от проекта и неговите
взаимоотношения. Месечните срещи за
супервизия с ментори се провеждаха от
фасилитатори, изследователи, а понякога и от
външни експерти, като периодично ги молеха
да
разсъждават
върху
„гордостта
и
съжалението“, за да получат представа за
гледна им точка за дейностите и
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взаимоотношенията.
Индивидуалните
и
груповите интервюта не бяха записани, а
разказани по време на срещата и след нея.
Тематичният анализ е извършен от местни

специалисти, изследователи, а координаторът
е извършил напречен анализ на докладваните
национални резултати.

Фигура 5. Брой менторски срещи, съгласно дневниците на менторите (индивидуални или групови).

Индексът за броя на менторските срещи
показва, че при установяването на процеса на
менториране във всяка страна са правени
повече срещи. Първите 6 месеца всъщност
варират от юни до ноември 2018 г., но поради
закъснения в процеса на набиране на
менторирани и периода на училищната
ваканция (август), можем да считаме двата
периода за приблизително еквивалентни по
продължителност. Забавянето на темповете на
процеса на менториране след първите 6
месеца зависи от естествената промяна,
появяваща се в отношенията, тъй като
менторирането
отговаря
на
индивидуализираните нужди и обстоятелства
на младежите и всяка връзка следва своя
собствена характерна траектория (Keller, 2005).
Полезно бе периодично да се преоценяват
първоначалните цели, за да се адаптират към
променящите се обстоятелства. Забавянето на
темповете рефлектира също и с резултатите от
скалата за сила на взаимоотношенията с
ментора (вижте по-долу) и с качествените
отражения върху персонала. Намаляване на
срещите не е регистрирано в Италия, може би
защото през този период бяха предприети
изрично различни мерки за преодоляване на
ниския брой срещи, регистрирани през
първите 6 месеца, което доведе до

необходимия ръст. Тези мерки се състояха в
набиране на още един фасилитатор, постоянно
съветване и супервизия на менторите,
набиране на нови (и по-мотивирани) ментори
и менторирани, предефиниране на цели и
преназначаване.
Кратка версия на скалата за силата на
взаимоотношенията
с
менторите
е
използвана, за да се проследи мнението и
чувствата на менторираните след 6 месеца и
след 12 месеца менториране. Обобщеният
резултат варира от 5 (най-добър) до 15 (найлош), а отговорите са средно 5,68 след 6месечно менториране и 6,56 след 12 месеца,
отбелязвайки високо удовлетворение от
отношенията във всички страни (особено в
Испания и България). Лекото влошаване на
оценките може да се дължи на напускане и
преназначаване
на ментори
или
на
постепенното намаляване на интензивността
на връзката през годината, както беше
посочено по-горе относно намаляващата
честота на срещите. Най-добре оценените
аспекти, средно на ниво консорциум, са
„моят ментор ми помага да изляза от
мислите си, като прави нещо с мен“ и
„чувствам се близък с ментора си“. По-лошо
оценен аспект е „моят ментор има много
добри идеи за решаване на проблеми“, което
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показва, че връзката е била по-близка до
отношенията между връстници, отколкото до
професионалната образователна връзка.
Независимо от това, удовлетвореността от
програмата не намалява много, беше 7,24 в
първата вълна и 7,87 във втората (мин. 5 - найдобър, макс. 14 - най-лош); докато средният

вот за различни други аспекти на проекта
(мин. 8 - по-лош, макс. 30 - най-добър) беше
25,7. Това показва съответствие между
очакванията на менторираните и проекта,
което води до добро ниво на обща
удовлетвореност.

Скала за удовлетвореност от
дейностите - ниво консорциум
Беше лесно да участвам
(обърнат елемент)

1,90

Научих много

1,36

Дейностите ми бяха
интересни

1,41

Срещнах нови хора

1,48

Наслаждавах се на
дейностите

1,22

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Фигура 6. Удовлетворение от дейностите, средно ниво за консорциума, скала от 1 (съгласен) до 3
(несъгласен), 169 валидни отговора (и първата и втората вълна).

Фигура 7. Гласувания (1 най-лош - 5 най-добър), дадени от менторираните на консорциума за различни
аспекти на проекта. 170 валидни отговора (и първата, и втората вълна).
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Качествената
оценка
от
ментори
и
менторирани целеше да се получи разбиране
за тяхната гледна точка за процеса и техните
профили, свързани с темите на проекта.
Като
цяло
менторираните
описват
квалификацията като лична цел и очаквана
повратна точка в живота им. В повечето случаи
целта на менторираните е социалната
мобилност и избягването на нестабилността на
трудовата заетост. В Испания участниците се
включиха в програма за повторно записване в
училище и трябваше да приемат ролята на
„връщане в училище“ и да се адаптират в
социален аспект към новата роля на
(възрастен) ученик в контекст, в който
решението им невинаги беше разбирано и
подкрепяно. Те трябваше да се приспособят
към нови ангажименти на когнитивно и
социално ниво, свързани с разпределение на
времето и умората, чести преговори за
промени на работното място и в семейството.
В друг пример, в Италия, повечето
менторирани бяха записани в професионални
или занаятчийски училища, които имаха силни
програми за интеграция на пазара на труда.
Менторираните свързват силно образованието
с възможността да бъдат наети на работа в
същия сектор, в който учат. Когато целите на
обучението не бяха толкова добре поставени,
резултатите от менторския процес варираха: в
някои случаи дори по-високи стремежи от
първоначалните се появиха след среща с
ментори, които имат по-високо образователно
ниво, в други случаи решенията на
менторираните (промяна или отпадане от
училище) очевидно не се влияеха от съветите
на менторите.
Менторираните,
които
постигнаха
образователните си цели по време на проекта,
се определяха като щастливи и някак горди от
преживяното. Те описваха отношенията на
доверие с някои от учителите, които ги
подкрепят;
освен
това
някои
от
менторираните описваха много положителни
отношения със съученици.
Някои от менторираните, от друга страна,
имаха трудности да достигнат до очакванията
на учителите и да се адаптират към
постъпването в гимназията, което доведе до
желанието да се промени училището.

Връзката с менторите бе улеснена чрез общи
интереси или общ произход (например
двамата произхождат от голямо семейство).
Менторът най-вече е източник на съвети,
предложения или дори натиск да се
извършват дейности заедно. На менторите се
гледа като на хора, които могат да преподадат
някои комуникативни умения, съществени при
отношения с наемащи на работа и колеги. Те
са посочвани от менторираните като
„житейски пример“, защото показват, че е
възможно да се превърнат във възрастни и
независими чрез постигането на лични цели
като образование или работа.
Доверието беше ключов елемент, когато
менторираният вярваше, че менторите могат
да помогнат за личното му развитие. Това е
свързано с поставянето на първоначалната цел
- ясна, в която има възможност за личностно
развитие - и с добра мотивация за участие от
страна
на
менторирания.
Когато
менторираният не беше наясно в какво
менторът може да го подкрепи/не можеше да
предвиди конкретни цели/решения, за които
да разчита на собствените си възможности,
връзката беше по-несигурна. Периодичната
проверка на целите и интереса към
дейностите по проекта и последователното
преопределяне на дейностите изглежда е
ключ за поддържане на добра мотивация
както на ментора, така и на менторирания.
Груповият аспект също има значение за
мотивацията на менторираните, като подсилва
целите на проекта и утвърждава ролята на
менторите като част от социална мрежа. В
началото на проекта груповите срещи бяха
високо оценени от ментори и ментори.
Понякога по-успелите менторирани оценяват
отрицателно групата от менторирани като
имаща някои елементи, които „смущават“ и
които „не са наистина мотивирани“. Едно от
най-големите
предизвикателства
според
менторите беше намирането на време за
срещи с менторирания, удобно и за двамата, и
натоварените графици (с други работни места
на пълен работен ден) бяха основната причина
за отпадане. Решаването на това какви
проблеми и как да се поставят по време на
срещите - най-вече неофициални, беше също
докладвано предизвикателство (в България).
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Степента на ангажираност също беше трудна
за управление: някои ментори смятаха, че
наличните часове не са достатъчни, немалко
не успяваха да използват всички налични
часове,
докато
някои
чувстваха
на
емоционално ниво, че трябва да участват
повече, въпреки че проектът не го изискваше.
Последният пример е този на ментор в Италия,
чийто менториран избяга от дома, защото
майката я принуди да прекрати романтичните
си отношения. Постоянна подкрепа беше
поискана от майката, но програмата не
предвиждаше и не разполагаше с ресурси за
толкова силно ангажиране с други членове на
семейството извън самия менториран.
Причините за отпадането на менторирани от
проекта като цяло бяха свързани с ниската
мотивация за посещаване на училище. Когато
менторираният отпадаше от училище, той/тя
също ще отпадаше от проекта. Промени с
местоживеенето (също и такива поради
принудително изселване, например в Италия),
миграция на семейството (включително
миграция напред и назад, с дълги периоди в
страната на произход), семейни конфликти
относно избора на романтичен партньор или
романтични
отношения
извън
брака,
създаване на семейство, смърт в семейството
/за трима менторирани/ и страхът за
сигурността на момичетата в обществения
транспорт са сред причините, които
менторираните са цитирали за отпадане.
По време на интервютата бяха поискани
становища и оценка за семинарите за
повишаване на осведомеността. В Италия
мненията относно семинарите бяха различни

сред участниците, както и тяхното участие.
Мнозина възприеха обучението преди
същинското започване на проекта като
продължително и техническо, от друга страна
някои бяха много щастливи да участват в
тренировъчните занятия с други ученици;
някои от тях обявиха, че са горди, че говорят
по тези теми пред съученици от класа или от
училище. Други, напротив, обявиха, че им е
било твърде трудно, тъй като не са свикнали
да говорят пред публика.
В Испания мислите и впечатленията на
участниците бяха изцяло положителни, тъй
като видяха как неромите са заинтересовани
да разберат за техните преживявания, както и
забелязаха, че неромите не знаят много за
ромите.
В Румъния СПО бяха описани като най-добрият
опит
в
проекта
от
интервюираните
менторирани, те бяха щастливи и горди, че се
запознаха с нови хора.
В България участието на менторираните беше
мотивиращо, менторите видяха възможност за
развитие
на
младежите
и
тяхното
преминаване от ролята на пасивни учещи като
ученици към хора, които говорят по важни
теми по достъпен начин и по този начин
променят средата, в която живеят и я
приобщават към обществото.
Екипите на проекта осъзнаха, че е
изключително необходимо да се говори по
проблемите, свързани с дискриминацията,
защото обикновено хората обсъждат само
нейните крайни форми, а по-косвените и
скрити форми също са от значение.

7. Заключения
В заключение, възнамеряваме да споделим
някои силни страни и някои уроци, които
научихме, за да окажем възможно найконкретно и оперативно въздействие върху
вероятната възпроизводимост на STORY_S или
част от неговите дейности.
В Story_S ние се ангажирахме с млади хора от
ромски и не-ромски произход в процес на
визуална групова дейност с цел да се
противопоставим на дискриминацията. Във
всяка страна партньорите по проекта си
сътрудничиха с мрежа от организации и

училища, за да създадат процес на размисъл
сред
учащите
относно
случаите
на
дискриминация
в
ежедневния
живот,
изпитвани от младите хора (на възраст 15-25
години), в които ромската младеж играе
централна роля. Освен това на европейско
ниво подсилихме мрежата от партньори с
експерти в областта на научните изследвания
и образованието, идващи от университети,
доброволчески асоциации, ромски и теренни
(аутрич) организации с цел подкрепа на
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успешните образователни пътеки на ромската
младеж.
Младежта не само успя проактивно да изгради
кампания, но имаше и възможността да
предаде своите послания в рамките на своите
мрежи от контакти. Например младите хора,
участвали в семинарите за повишаване на
осведомеността,
харесаха
Facebook
и
Instagram страницата на проекта, така
направиха и участниците в откриващите
събития и в граждански инкубатори и по този
начин предадоха съобщението и в своите
мрежи от контакти.
Благодарение на двугодишната менторска
програма, партньорите имаха шанса да окажат
въздействие върху контекстуалните фактори,
влияещи върху образователния път на
младите роми. Пример за такива фактори са
израстването в системата на закрилата на деца
в Румъния и в приюти за спешни случаи в
Италия. Менторирането се оказа процес, който
разчита най-вече на връзки между връстници
и изграждането на взаимоотношения отнема
време, въпреки че твърде дългите програми
могат да доведат до недоволство и загуба на
мотивация, тъй като житейските обстоятелства
се променят. Освен това, както беше
предвидено
в началото
на проекта,
възникнаха някои трудности във връзка с
жилищните условия, личния и семеен
контекст, както и икономически проблеми и
проблеми с придвижването. Те се оказаха с
голяма сложност и в някои случаи се отразиха
на участието на хора в менторската програма.

Някои от отпаданията от програмата са
свързани с тези несправедливи и нестабилни
условия, които изискват структурни решения
за решаване на основни нужди. (напр.
изселвания в Италия). Въпреки че проектът и
неговото управление са доста сложни, по
време
на
менторските
дейности
и
разработването
и
споделянето
на
антидискриминационната
кампания
се
появиха
положителна
динамика
и
взаимодействие с други участници в
предоставянето на социални услуги.
В хода на антидискриминационната кампания
беше потвърдено, че за младите хора е от
голямо значение да намерят сигурно място,
където да споделят своя опит и да се
разпитват взаимно относно ефектите от
тяхното поведение и ефектите, които им
оказва
преживяната
дискриминация.
Говоренето с връстници се извършва на език,
който свързва, тъй като е близък до техните
преживявания. Все пак, необходимостта от
ефективен продукт и липсата на постоянство в
участието на някои млади хора, направиха
необходима
намесата
на
експерти
(фасилитатор,
обучител,
експерт
по
комуникация), за да може процесът да
постигне своите резултати. Както и в други
изследователски проекти, базирани на
изкуства, крайният медиен продукт се постига
чрез
непрекъснато
сътрудничество
и
преговаряне между участници, фасилитатори
и експерти.
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