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•

•
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Граждани
Общинска администрация, доброволци и
представители на НПО
Бежанци и търсещи закрила

гр. София
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ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА В БЪЛГАРСКОТО
ОБЩЕСТВО: АКТУАЛНАТА СИТУАЦИЯ

БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ
Проблеми:

Липса на средства

Езикова бариера

Жилищни проблеми

Достъп до медицински услуги

Липса на работа

Административни (липса на документи)








Незапознатост с права, институции и административни
процедури
Слаба мотивация за интеграция в българското общество

Неопределеност и краткосрочност на плановете
Нужда от политика, която подпомага:
◦ решаването на битови и материални проблеми
◦ подреждането на приоритетите
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БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА <–> ДОБРОВОЛЦИ & НПО







Доброволци и НПО: единствен
медиатор, който се ползва с
доверието на бежанците и
търсещите закрила и на
институциите

И бежанци, и институции делегират
собствени дейности по интеграцията
на доброволци и НПО

Невъзможност процесът по
интеграция да се реализира
единствено въз основа на
независимия ресурс на НПО

БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА <-> ИНСТИТУЦИИ





Местни власти: липса на
достатъчно ресурси за активно
участие в процеса
Предложения за:
◦ Превръщане на част от
дейностите в делегирани
държавни дейности към
общините, обезпечени с
ресурс
◦ Специална структура,
обединяваща централни и
местни власти, която
координира политиката по
приемане и интеграция на
бежанци
◦ Специално обучени
служители за работа с
бежанци
◦ Специализирана подкрепа за
бежанци
◦ Специален социален пакет





Бежанци и търсещи закрила:
◦ притеснение и затруднения да
комуникират с институциите

Централни власти: опит за
освобождаване от отговорност
по интеграцията
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ДОБРОВОЛЦИ <-> ИНСТИТУЦИИ





Активно, положително оценявано сътрудничество
Очаквания на доброволците за по-голяма ангажираност на институциите в
процеса на интеграция; доброволци и НПО продължават да бъдат по-активната
страна

7

ОБЩЕСТВО <-> ИНСТИТУЦИИ










Отговорност за интеграцията се
приписва основно на институциите и
по-специално на държавата
Разбиране, че общината не разполага
с достатъчно ресурси
Приносът на общината се мисли
единствено като директна помощ
Нужда от партньорство между местни
и централни власти
Отговорност на ЕС към процеса на
интеграция на бежанци в България
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БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА <–> БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО
Граждани:

Слаба запознатост – с правата и културните специфики на
бежанците и търсещите закрила

Множество предразсъдъци

Липса на преки контакти




Притеснение от установяване на бежанци в страната,
задълбочаващи се от незапознатостта и предразсъдъците
„За“ интеграцията, но подкрепа за сегрегационни мерки

Бежанци и търсещи закрила:

Затруднение пред интегрирането в българското общество:
◦ слаба запознатост
◦ усещане за дистанцираност и липса на готовност да
бъдат приети
◦ слаба мотивация да останат в страната


Силни страхове от ксенофобски прояви
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ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ
ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ







Обща политика - приемане на
нова стратегия за интеграция

Интегрирани усилия между
централни, местни власти и
НПО с ясно разпределени
отговорности

Кампании – информационни и
срещу речта на омраза

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ И ТЪРСЕЩИ
ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ










Жилищни проблеми: Промяна в
изискванията за настаняване в
общински жилища; идентифициране
резервите за настаняване, с които
разполагат общините; НСОРБ като
канал за информиране.

Образование: Подпомагане
езиковото обучение още в
центровете за настаняване;
предоставяне на сгради; обучение
не само по български език, но също
по права, по институции.
Здравеопазване: Улесняване
регистрацията при личен лекар.
Създаване на мрежа от преводачи с
цел подпомагане контакта на
бежанци с институции, легализиране
на документи.
Трудови посредници и медиатори за
намиране на работа

ПРАКТИКИ ОТ ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ










Поемане на ресор „имиграция и бежанци” от един от заместник-кметовете на
столицата, като той основно ръководи и координира дейността на различни
организации и агенции, работещи по интеграцията на имигранти и бежанци
Сформиране на миграционна и бежанска съветническа група, която включва и
представители на бежанци/мигранти, които участват в работата на групата,
отразяват разнообразието на своите общности, предоставят информация и
подкрепа за работата на общината с бежанците
Практика на един от университетите в Лондон да поддържа звено за оценка и
напътствие на бежанци, чиято основна дейност е да предоставя индивидуални
съвети за кариерно развитие, обучителни програми за намиране на работа, подкрепа
за сертифициране на специалисти според местните стандарти
Задължение на всеки бежанец, получаващ статут да посещава уроци по български
Създаване на общински фонд (на основата на публично-частно партньорство), който
инвестира в МСП на бежанци
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Благодарим ви за вниманието!

За контакти:
Алфа Рисърч ООД
ул. Искър 54
София
Tel.: +359 2 9836056
Fax:+359 2 9836168
E-mail: headoffice@alpharesearch.bg
www.alpharesearch.bg

