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Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) разработи сборника „Добри 
практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“ по проект 
„Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН. 
Сборникът е компилация и представя проекти и дейности за интеграция на                
бежанци чрез образование и култура.  

Представените добри практики, поради дългосрочния си ефект могат да бъдат 
използвани като отправна точка при планиране и кандидатстване по европейски 
фондове и програми, достъпни както на национално, така и на европейско ниво.

Сборникът включва проекти и инициативи, които са доказано успешни, устойчиви и 
биха могли да бъдат репликирани. Публикуването им цели да насърчи обмена на 
знания и идеи по интеграция на бежанците чрез образование и култура сред 
експерти, практици и бенефициенти.

Ръководен принцип на БСБМ при подбора на добрите практики е тяхното 
реализиране и прилагане да бъде от полза както за бежанците, така и за местното 
население.

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) изказва 
благодарност на редакционната колегия на Европейския 
уебсайт за интеграция (EWSI) за споделената информация, 
предоставения снимков материал и за оказаното съ-
действие за настоящия сборник.

Информацията и снимковият материал първоначално са 
събрани от EWSI и са продукт на детайлно проучване  на 
опита в страни от Европейския съюз. 

EWSI е официален сайт на Европейската комисия и съдържа най-голямата колекция 
от новини, документи, анализи и добри практики, проследяващи развитията в 
сферата на интеграцията във всички стани членки и на общоевропейско ниво.



ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ

ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 



Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение на гражданското 
общество, което работи в областта на убежището и миграцията в България.

БСБМ е създаден през 2005 г. от Български Червен кръст, Български Хелзинкски 
комитет и Каритас България като платформа на тяхната дейност по въпросите на 
бежанската и миграционната политика, закрилата и интеграцията на бежанците и 
мигрантите.

БСБМ работи за укрепване на сътрудничеството между държавните институции и 
неправителствените организации по въпросите на националната бежанска и 
миграционна  политика и практика.

Основна цел на  е засилване ролята на гражданското общество за формиране БСБМ
на равноправна и справедлива национална и европейска политика и практика по 
убежището, миграцията и интеграцията.



Проект „Два часа седмично“ – подкрепа
за социално включване на многоезични деца 

3

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

https://www.2timeromugen.dk/ 

Държава Дания

Градове Оденсе и Есберг (Odense and Esbjerg)

Лице за контакт Гите Дреймън (Gi�e Dreymann)                         

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Идеята за проекта се ражда, когато Пия Зигмунт – датски гражданин – кани семейство от 
иракски произход на гости. Въпреки че децата, на 5 и 7 години, са родени в Дания, те 
говорят с акцент и имат органичен речник. В търсене на решение за подобряване на 
езиковите им умения се стига до идеята за проекта „Два часа седмично“. 

От 2008 г. насам „Два часа седмично“ работи за подобряване на езиковите умения на 
деца на възраст между 3 и 8 години чрез езикова, културна и социална подкрепа. Целта е 
да се създадат условия децата да получат по-добро образование и, в дългосрочен план, 
успешно да завършат средно образование. Всяко дете по проекта общува с доброволец, 

Резюме

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/two-hours-a-week-supporting-the-inclusion-of-multilingual-children
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/two-hours-a-week-supporting-the-inclusion-of-multilingual-children
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който отделя два часа седмично за детето, като го придружава на разходки, в 
библиотеката, в зоопарка, помага в четенето на книги, готвене и други занимания.   

Многоезичните деца в Дания обикновено нямат много възможности да практикуват 
датски, не са добре запознати с датската култура, традиции и начин на живот. Целта на 
проекта „Два часа седмично“ е да се даде възможност на многоезичните деца да 
изучават датски език по интересен за тях начин, подготвяйки ги за добър старт за 
получаване на по-добро образование. 

Предизвикателства и цели на проекта

Координатор свързва всяко дете с датски доброволец. Двамата се срещат всяка 
седмица и прекарват заедно по два часа. Няма предварително определена програма, 
тъй като всяко дете има различни лични интереси. Чрез тези дейности децата успяват да 
подобрят езиковите си умения и да опознаят датската култура.

Доброволците подписват договор за участие в седмични срещи за най-малко шест 
месеца, а понякога и за по-продължителен период. Доброволецът преминава предва-
рителен курс за запознаване с целите на проекта. Координаторът разговаря с 
доброволеца, както и отделно с родителите на детето. Ключов елемент на програмата е 
родителите лично да пожелаят децата им да бъдат включени в проекта.

Следващата стъпка е среща между координатора, доброволеца и семейството, по 
време на която се насрочват първите занимания с детето. При първите няколко срещи 
доброволецът посещава детето в дома му. Когато се опознаят по-отблизо, доброво-
лецът може да извежда детето от детската градина или от дома.

Как се осъществява дейността
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Координаторът проследява изпълнението на проекта и организира курсове и социални 
събития за доброволците и семействата. Въпреки че програмата работи в тясно 
сътрудничество с общините, те не насочват децата към програмата.

Проектът „Два часа седмично” се изпълнява от десет години в Оденсе. Програмата е 
придобила голямa популярност и получава положителна оценка от родители, детски 
градини, училища, както и от децата. Някои от децата, включили се през 2008 г., вече са 
пораснали и също са станали доброволци.

Други общини проявяват интерес към „Два часа седмично“ и се опитват да реализират 
подобни програми. „Два часа седмично“ започва да се изпълнява и в град Есберг, като се 
планира да започне и в град Орхус.

Резултати

За всяка двойка дете-доброволец координаторът проследява изпълнението на 
програмата след период от шест седмици, както и отново след шест месеца.

През 2016 г. изследователи от Университетския колеж Лилебаелт (University College 
Lillebælt), подкрепени от фондация Егмонт (Egmont), правят цялостна оценка на 
програмата и я определят като положителна и ефективна.

Оценка

Основната целева група са децата от 3 до 8 години, чиито роден език не е датският. 
Родителите, братята и сестрите също се възползват от приятелството и контактите, които 
се създават чрез програмата. Доброволците пък са щастливи да се запознаят с други 
страни и култури.

Бенефициенти
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Програмата се финансира основно от общински фондове за социални услуги, както и от 
някои частни фондации. По-малките спонсори покриват тържества и екскурзии.

Координаторите в град Оденсе и Есберг работят по 30 часа седмично. Има повече от 100 
доброволци. Програмата осигурява повече от 10 000 работни часа годишно. 

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Включване“ (InFusion / Infusão)

Държава Португалия

Проектът „Включване“ изгражда платформа за улесняване на участието на граждани на 
трети страни в процеса на интеграция в здравеопазването, образованието и заетостта.

Една от целите на проекта е създаване на местни инструменти за използване на 
съществуващите ресурси, което ще гарантира неговата устойчивост. Проектът работи в 
рамките на Групата за подкрепа на съседни области (GABIP) за района на Лисабон 
Almirante Reis и се реализира в рамките на Плана за местно развитие (LDP - Almirante Reis).

Консорциумът по проекта включва следните официални партньори: Асоциацията на 
бежанците в Португалия, Общинския съвет в Лисабон, Детската градина на гражданска-
та енория Анйос, Португалското движение за художествени дейности и образование за 
изкуство (Movea) и Арт-хотел „Ларго Резиденсиас“ (Largo Residências).

Резюме

Град Лисабон

http://crescer.org/projetos/infusao/

Организация Асоциация КРЕСЕР (CRESCER)

Лице за контакт Ана Куинтела (Ana Quintela), координатор на проекта

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/infusion-infusao
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/infusion-infusao
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Проектът „Включване“ се осъществява в Аройос (Arroios), гражданска енория, 
разположена в историческия център на Лисабон, където делът на чуждестранните 
граждани (13,3%) е по-висок от общия на Лисабон (6,3%), както и за Португалия като 
цяло (3,8%), според данните от преброяването от 2011 г. Затова и потребността от 
интеграция тук е по-висока, отколкото в други части на Португалия.

Целите на проекта включват:                                                                                          

1. Насърчаване на участието на граждани на трети страни в идентифицирането на 
проблемите и прилагането на решения за подобряване на условията на живот на 
общността. 

2. Идентифициране на съществуващите знания и ноу-хау и разпространяването им 
сред други среди и участници.

3. Популяризиране на пътни карти за граждани на трети страни за ползване на 
местни услуги. 

4. Изготвяне на пилотни проекти за интегриране на граждани на трети страни по 
отношение на здравеопазването и образованието.

5. Насърчаване на създаването и разпространението на информационни 
материали относно здравните и образователните услуги. 

6. Насърчаване на създаването и разпространението на материали за по-добро 
опознаване на различните култури в района.

7. Развитие на взаимодействието между съответните участници за повишаване на 
заетостта на гражданите на трети страни.

Предизвикателства и цели на проекта

Проектът е организиран в няколко области на действие:

Междусекторни дейности
Проектът организира няколко дискусионни форума по проблеми от сферите на 
здравето, образованието, културата и заетостта. 

Образователни и обучителни действия
Видео материали: В рамките на проекта са организирани три семинара за създаване на 
видео материали за граждани на трети страни.                                                                  

Екскурзии за деца: Асоциация Кресер (Crescer) партнира с местните детски градини и 
Португалското движение за художествени дейности и образование за изкуство (Movea), 
за да разработва маршрути за деца на предучилищна възраст с произход от трети страни 
за запознаване с района на Arroios в Лисабон. Децата помагат за организирането на 
пролетни екскурзии, по време на които се научават да използват техниката за създаване 
на анимационни филмчета. Организирани са над 20 екскурзии и са произведени 
няколко къси филмчета от деца с помощта на учители и възпитатели.

Как се осъществява дейността
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Събития: Инициативата цели да организира 60 семинара, свързани с изкуството в 
различните училища от групата Нуно Гонсалвес. Семинарите се ръководят от 
Португалското движение за художествени дейности и образование за изкуство (Movea). 
Организирани са пет работни семинара по изобразително изкуство, проведени в 
училища в Лисабон.

Образователни брошури: В рамките на проекта са създадени брошури на английски, 
бенгалски, непалски и мандарин за улесняване на комуникацията между родителите и 
училищата. Брошурите предоставят информация, която се отнася до организацията и 
методите на работа на португалската образователна система. В инициативата участват 
партньорски училища по проекта и училища, които са част от Плана за местно развитие, 
включително детски ясли, детски градини и учебни заведения от първия етап на 
основното образование.

Истории и теми: Тази дейност в рамките на проекта има за цел да преведе тематичните 
истории на пет езика, за да бъдат достъпни и разпространени  онлайн. 

Здраве: В рамките на проекта са разработени и брошури на английски, урду, бенгалски, 
непалски и мандарин за достъпа до националната здравна система, както и относно 
семейното планиране. Книжките са изготвени с помощта на здравни специалисти от 
Централната група за здравни центрове в Лисабон. Аудио записи на брошурите пък се 
използват при провеждането на информационни срещи по здравна и медицинска 
тематика.

За децата: Пилотен проект в детските градини и началните училища има за цел да 
идентифицира езиковите предизвикателства, които се проявяват като емоционални 
затруднения и нарушения в развитието. Тези проблеми се отразяват на учебния процес 
и следователно влияят и на интеграцията. Пилотният проект организира сесии по 
училищна култура. Също така се създава и документ за това как работи образователната 
система в Португалия, преведен на три езика.

Култура: Чрез инициатива „Следваща спирка“ (Next Stop) са организирани мултикултур-
ни информационни и художествени дейности по една от линиите на лисабонското 
метро (между станциите Mar�m Moniz и Alameda), насочени към общностите на 
граждани на трети страни и запознаване на местните жители с техните култури.

Предприемачество (EmPower): Проектът включва и цикъл за предприемачество и 
семинари, посветени на това как се започва бизнес. Тези предприемачески семинари са 
ориентирани към граждани на трети страни, които искат да започнат дейност 
самостоятелно, както и към тези, които вече имат развит бизнес.  

Match Point: Събитие, което събира потенциални работодатели или потенциални 
инвеститори за финансиране на бизнес идеи и инициативи.
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Форуми за граждани на трети държави
• 61 мигранти с различен произход, опит и образование са взели участие в 

идентифицирането на предизвикателствата, пред които са изправени граждани-
те на трети държави. Повече от 30 души от мигрантските общности са участвали и 
в други събития, свързани с форумите.

• Идентифицирани са най-малко 5 вида предизвикателства и/или трудности.
• Проектът включи нов текст в Уикипедия на тема „Достъп до здравни грижи за 

мигранти в Португалия“, като предоставя основна информация за достъпа до 
здравеопазване и свързана информация.

Деца, граждани на трети страни
• В този пилотен проект са участвали 15 деца и 26 родители.
• Наблюдава се подобряване на знанията и разбирането на мигрантските семейст-

ва за образователната система и учебните заведения.
• Училищният персонал и преподавателите отчитат по-добро познаване на култу-

рата на мигрантските семейства.
• Две групи от четири семейства (четири деца и осем родители) посещават курсове 

относно родителските компетенции и детското развитие.
• Семействата на мигрантите се запознават отблизо с детско-психиатричните 

служби на болница „Дона Естефания“, а здравните специалисти са по-добре 
осведомени за културните особености на гражданите на трети страни.

Здравни информационни материали
• Отпечатани са 1000 броя брошури, предоставящи информация относно 

здравната система.
•  11 граждани на трети страни са предоставяли преводачески услуги и са участвали 

в озвучаването на аудио версиите на брошурите.

Екскурзионни маршрути за свободното време
• Повече от десет групи деца са участвали в организирането на екскурзии, или 

общо 48 деца, граждани на трети държави.
• В резултат на проекта е създадена здрава връзка между гражданските енорийски 

власти, спонсорирали дейността, и местните семейства.

Резултати

Проектът работи ежедневно с участниците благодарение на различните дейности. Това 
позволява на екипа да събира неформална, качествена информация за ефекта на 
проекта върху гражданите на трети държави.

Систематизирани оценки

Здравни информационни материали. Проектът проведе сесия с участие на лекари, 
преводачи, графични дизайнери, диктори за озвучаване, участващи в създаването на 

Оценка
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здравни информационни материали. Това беше направено, за да се систематизира 
наученото с превеждане на две книжки.

Образователна система: В рамките на проекта беше проведен разговор с родители, 
деца и учители в едно от училищата, участващи в проекта, вследствие на който стана 
ясно какво трябва да знаят семействата за португалската образователна система, както 
и какво трябва да знае училището за тях и техните култури.

Отчитане на проекта през ФУМИ: Екипът редовно подава изпълнителен отчет на 
органите, администриращи средствата по проекти от ФУМИ, включително като 
представя конкретни резултати:

• 59% от дейностите, определени в предложението за финансиране по ФУМИ, са 
приключили.

• Организирани са повече събития от заплануваните, така че степента на 
изпълнение на събитията е 140%.

• 35% от бенефициентите на проекта са мъже, а 29% са жени.  

Гражданите на трети страни са основните бенефициенти на дейностите по проекта. Към 
август 2018 г. 139 мъже и 88 жени са се възползвали директно от проекта. Основният им 
географски произход е Бангладеш, Непал, Индия, Китай и Пакистан. Децата, заедно с 
родителите им, са основната група бенефициенти по проекта.

Бенефициенти

Общият бюджет е 157 571 евро. Основният източник на финансиране е Европейският 
фонд „Убежище, миграция и интеграция”, предоставящ 75% от финансирането на 
проекта.   

Проектът е реализиран от специалист (координатор) по социална икономика, работещ 
на пълен работен ден и нает от КРЕСЕР (CRESCER), ръководител и директор, наети на 
непълно работно време от партньора Арт-хотел „Ларго Резиденсиас“ (Next Stop), 
продуцент, счетоводител, артисти и преподаватели, наети от Португалското движение 
за художествени дейности и образование за изкуство (Movea), както и техници за 
подготовката и организиране на видео семинари. По проекта работят и стажанти. 

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Програма за подкрепа на учители,
работещи с чуждестранни ученици“

Държава Чехия 

Град Прага

http://www.inkluzivniskola.cz/english-homepage

Организация Асоциация за възможности за млади мигранти (META) 

Лице за контакт Сузана Папачкова (Zuzana Papáčková), изпълнителен директор     

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/programme-to-support-teachers-working-with-foreign-pupils
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/programme-to-support-teachers-working-with-foreign-pupils
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Учениците, израснали в различна езикова и културна среда, често постъпват в училище с 
недостатъчни знания по чешки език. Същевременно, от тях се очаква да се интегрират в 
местните училища за сравнително кратко време. Тази ситуация е трудна както за 
учениците, така и за техните учители.

Целта на проекта е да подпомогне учителите в този процес, като им предоставя 
ефективни инструменти за работа с чуждестранните ученици и по този начин намали 
натовареността на учителите в началните училища. В дългосрочен план, проектът има за 
цел да повлияе на начина, по който учителите подхождат към образованието и 
предучилищната подготовка на чуждестранни ученици от всички класове. Очаква се 
постигане на дългосрочен ефект чрез създаването на работни групи с ключови 
участници в интеграцията на чуждестранните ученици в образователната система.

Предизвикателство и цели на проекта

Проектът „Програма за подкрепа на учители, работещи с чуждестранни ученици“ 
предоставя комплексни мерки за подобряване на компетентността на учители и 
държавни служители за интегрирането на чуждестранни ученици в чешката образова-
телна система. Проектът се изпълнява на няколко работни етапа – акредитирани 
семинари и последваща методическа подкрепа за учители, курсове за държавни 
служители и създаване на уебсайт за учители. Отделните работни етапи имат за цел да 
постигнат синергичен ефект, който повишава качеството на включване на ново-
пристигналите ученици.

Резюме
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Проектът е съставен от набор от комплексни, взаимосвързани работни етапи.

Популяризиране и разширяване на уеб сайта: www.inkluzivniskola.cz  Уебсайтът събира 
и разпространява достъпна информация за обучението на чуждестранни ученици. Той 
съдържа методически, учебни и организационни материали и се актуализира постоян-
но. Сайтът набира аудитория и получава положителни отзиви. Популяризирането на 
сайта се осъществява чрез мрежа от консултанти, държавни служители, училища и 
органи на публичната администрация. В допълнение се изгражда и платформа за 
електронно обучение на учители и чуждестранни ученици.

Допълнително образование на учители в началните и средни училища:         
Образователната програма на проекта се състои от няколко акредитирани интерактив-
ни семинара по следните теми:

• Въведение в приобщаването на чуждестранните ученици
• Чешкият като чужд език
• Принципи на работата с ученици с различен майчин език

Целта на семинарите е да се запознаят учителите от началните и средните училища с 
основните принципи и препоръчителните методи за работа с чуждестранни ученици в 
езиково разнородни класни стаи.

Създаване на мрежа от регионални представители:
Регионалните представители са местни специалисти по интеграция на чуждестранни 
ученици. Тяхната роля е да насърчават дългосрочните ефекти от проекта. Те се обучават 
от експерти от Асоциацията за възможности за млади мигранти (META) в сертифициран 
многостепенен курс на обучение.

Разработване на образователна програма за преподаване на чешки език като чужд:
Разработването на образователната програма за преподаване на чешки като чужд език 
е важно да бъде включено в учебната програма на началното училище.

Подкрепа за учители в начални и средни училища:
Проектът предлага две форми на методическа подкрепа за учители. Първо, основна 
консултация по телефон или имейл, свързана със специфични случаи и образователни 
материали. Второ, съществува по-сложна форма на подкрепа, която се основава на 
тесен контакт между училищата и експертите. Към методическото подпомагане се 
включват и допълнителни елементи като преводачески услуги и социална работа.

Образователна програма и методическа подкрепа на учителите на деца в 
предучилищна възраст:
Предучилищното образование на децата чужденци е от решаващо значение за 
безпроблемното им включване в училищата. В сътрудничество с Педагогическия 
факултет на Карловия университет в Прага, проектът разработва методология, която да 

Как се осъществява дейността



15

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

помогне на предучилищните учители в преподаване на чешки език като чужд. 
Методологията е базирана на методиката „Деца на много култури и езици“(KIKUS). 
Проектът организира и семинари за учители от предучилищната образователна степен 
и предоставя комплексно портфолио от консултантски услуги.

Семинари за студенти:
Целта на семинарите е да запознаят бъдещите учители с проблемите, свързани с 
обучението на деца с различен майчин език, както и да развият междукултурните 
компетенции на бъдещите педагози. Семинарите се провеждат в избрани университети.

Регионални участници:
Проектът създава регионални работни групи от участници, занимаващи се с образова-
нието и интеграцията на чужденците. Работните групи се събират редовно.

Семинари за държавни служители:
Акредитираният семинар за държавни служители има за цел да задълбочи разбирането 
за процесите на интеграция и да повиши компетенциите за прилагане на принципите на 
интеграция.

• Създаване на уебсайта  („Приобщаващо училище“).                   Inkluzivní škola
• Разработване на 6 акредитирани интерактивни семинара: 4 семинара за учители 

в началните училища (разглеждащи включването на чужденци с чешки език като 
чужд, принципите на работа с ученици с различен майчин език, работата на 
педагогическите асистенти с чуждестранни ученици), както и 2 семинара за 
предучилищни преподаватели (разглеждащи приобщаването на чуждестранни 
ученици и езиковата подкрепа за деца с различен майчин език).                                             

• Създаване на мрежа от 8 регионални представители.                                            
• Разработване на образователна програма за преподаване на чешки език като 

чужд.
• Предоставяне на методическа подкрепа за учителите от предучилищни и начални 

учебни заведения: към януари 2018 г. проектът е осигурил 165 консултации по 
телефон или имейл, както и 25 лични консултации. 

• Проектът предоставя и допълнителна подкрепа, включваща социални дейности и 
устен превод.Разработване на методика за преподаване на чешки език като чужд  
за предучилищни педагози.

• Семинари за студенти (158 семинара в 5 университета).
• Създаване на работни групи с ключови участници в регионалната интеграция:       

5 срещи на членовете на работната група в Прага, резултатите от които са предста-
вени на конференция за обучението на деца с различен майчин език, проведена в 
Прага.

• Семинар за държавни служители по интеграция на чуждестранни ученици в 
чешката образователна система, проведен в Прага с 15 участници.

Резултати
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Проектът e подкрепен от:
• Фонд за европейска интеграция: приблизително 98 700 евро (2 503 000 Kč)
• Чешкото министерство на образованието, младежта и спорта: приблизително 

25 040 евро (635 016 Kč)
• Собствени ресурси: приблизително 7 890 евро (200 000 Kč)

Източник на финансиране и използвани ресурси

Проектът има за цел да подпомогне учителите в работата им с чуждестранни ученици. 
По този начин косвено помага на чуждестранните ученици и техните семейства, и 
особено на тези, които не намират достатъчна педагогическа и семейна подкрепа.

Бенефициенти

Освен пряката обратна връзка на участниците, положителните ефекти от проекта са 
потвърдени от независими изследвания, проведени от Научноизследователския 
институт по труда и социалните въпроси („Бариери пред интеграцията от гледна точка 
на гражданите на трети страни“ и „Методология за мониторинг инструменти на процеса 
на интеграция“). Респондентите посочват, че Асоциацията за възможности за млади 
мигранти (META) е важен партньор в процеса на интеграция на чуждестранни ученици.

Оценка
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Проект „Уикенд програма за бежанци и търсещи закрила“
в Централноевропейския университет (ЦЕУ)

Държава Унгария

Град Будапеща

Организация Централноевропейски университет (CEU)

https://olive.ceu.edu/
Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Проектът „Уикенд програма за бежанци и търсещи закрила“ се изпълнява от 
Централноевропейския университет (ЦЕУ). ЦЕУ разработва и предлага уикенд-
програмата по инициатива за отворено обучение (OLIve-WP), свързана с приноса на 
бежанците и търсещите убежище за унгарското общество. OLIve-WP предлага часове по 
английски на различни нива, академични курсове за подпомагане на подготовката на 
студентите за университета, както и редица други курсове, предназначени да 

Резюме

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/open-learning-initiative-weekend-program-at-central-european-university
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/open-learning-initiative-weekend-program-at-central-european-university
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предоставят кариерни и застъпнически умения, така че бежанците и търсещите закрила 
в Унгария да могат да участват в дебата за условията на тяхната интеграция.

Служителите и преподавателите от 
ЦЕУ разработиха OLIve-WP като 
програма за предоставяне на набор 
от мерки за интеграция на бежанци-
те и търсещите закрила в академич-
ната сфера или на пазара на труда. 
Проектът насърчава и приноса им в 
провеждането на дебати относно 
условията на тяхната интеграция.

Много от студентите, търсещи или 
получили закрила, притежават це-
нен професионален опит, въпреки 
че срещат проблеми с признаването на своя опит. Това се дължи на структурните 
проблеми в страни като Унгария, които често не признават квалификациите и уменията 
на бежанците и търсещите закрила, придобити в страните на произход, както и поради 
враждебност, насърчавана от правителството и медиите.

Предизвикателство и цели на проекта

OLIve-WP включва събития, провеждани в рамките на един ден, обикновено от 10:00 до 
17:00 ч. в събота. Бежанци и търсещи закрила получават студентска карта за посетители 
и получават достъп до всички услуги, предоставяни от университета, като например 
библиотеката. 

Докато структурата на събитието се променя с течение на времето, програмата като 
цяло следва академичния календар на ЦЕУ. За учебната 2018-2019 г. програмата се 
провежда между февруари и юни 2019 г. За този срок програмата има три фази - 
академична, застъпническа и кариерна. 

В края на програмата участниците могат да получат грамота, показваща успешното 
завършване на програмата.

Академична фаза:
Академичната фаза е предназначена за студенти, които планират да кандидатстват за 
висше образование в Унгария или в други страни. Курсовете се фокусират върху 
конкретни теми, като например общество и култура, политика и история, академични 
умения, включително академичен английски. Провеждат се и тематични семинари по 
теми, свързани с международната политика, екологичното правосъдие и др.

Как се осъществява дейността
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Застъпническа фаза:
Тази фаза е за тези, които искат да научат повече за застъпничеството, свързано с 
различни социални проблеми. Студентите научават как да управляват и организират 
проекти и дейности и имат възможност да работят с опитни застъпници, лидери от 
гражданското общество, както и студенти. Курсовете включват разработване на 
медийни материали, развиване на комуникационни умения, усвояване на английски 
език и термини в сферата на застъпничеството, както и семинар с представители на 
гражданското общество.

Проследяване на кариерата:
Инициативата е насочена към студенти, които не желаят да продължат академичната си 
кариера, а искат да станат част от пазара на труда. Това включва работа с кариерен 
професионалист относно професионалната биография на студента. Курсовете включват 
умения за устно и писмено представяне, английски език, компютърни умения и 
Microso� Office, управление на финансите и координация на проекти.

В изпълнение на проекта, OLIve-WP среща големи предизвикателства, включително:

• Законодателството, свързано с бежанците и търсещите убежище, се променя 
непрекъснато и бързо, а това пряко се отразява върху живота на студентите и  
способността им да посещават програми на ЦЕУ. Най-малко четирима от 
студентите са били принудени да напуснат страната поради преустановяване на 
оказваната помощ.

• Приемателният център за бежанци в Бикске (Bicske) е закрит междувременно. 
Редица студенти по програмата OLIve-WP са преместени далеч от университета. 
Първоначално не им е позволено да напускат новия център, но ЦЕУ успява да 
получи разрешение от управата на центъра студентите да пътуват до Будапеща с 
влак, за да участват в програмата, като ЦЕУ покрива транспортните разходи.  

• Трудно е да се осигури образование на студентите, особено на лицата, търсещи 
закрила, без да се вземат предвид различните проблеми, с които те се сблъскват. 
Програмата предоставя възможност студентите да обсъждат проблемите, 
свързани с жилищното настаняване, здравеопазването, правни върпоси и други с 
квалифициран персонал. OLIve-WP си партнира с неправителствени организации 
като Менедек (Menedék) и Унгарския хелзинкски комитет, които предоставят 
консултации на студентите по тези въпроси.

• За да помогне на други университети да създадат подобни програми, OLIve-WP 
публикува  въз основа на своя опит в подпомага-„Ръководство за добри практики“
нето на бежанци и студенти, търсещи закрила. Ръководството предоставя описа-
ние на административните предизвикателства, пред които се изправят подобни 
програми. Например, докато много университети изискват всички записани 
студенти да представят доказателство, че са здравно осигурени, в някои страни 
търсещите убежище имат затруднения с достъпа до системата за здравно осигуря-
ване, така че може да е необходим бюджет за частно здравно осигуряване.
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В края на всеки семестър се провежда среща със студентите за получаване на обратна 
връзка по програмата, като отзивите са положителни. Вътрешната оценка се извършва 
от двама преподаватели от ЦЕУ с опит в консултирането и оценяването. Нито един от 
двамата не е участвал в OLIve. Те имат достъп до всички административни и учебни 
материали, докладите на студенти и докладите за присъствие. Също така, те 
наблюдават програмата и присъстват по време на обученията. Интервюирана е и 
извадка от студентите, административния персонал, учителите и доброволците, както и 
програмните директори.

След юли 2017 г. е планирано и оценяване от екипи извън ЦЕУ (например от 
организации на гражданското общество).

По време на всеки семестър се следи броят на записаните студенти и броят на новите 
кандидати. Увеличаването на техния брой обикновено е маркер за нарастващия 
интерес към програмата. 

Оценка

Програмата приема около 45 - 50 студенти всеки семестър. Първоначално се изпълнява 
в три последователни сесии през учебната година, като обикновено около половината 
от студентите продължават към следващия етап. В началото липсата на жени сред 
студентите e проблем, но впоследствие броят им нараства. Жените започват да се 
записват, след като възприемат програмата като безопасно място.

Редица студенти на OLIve-WP получават достъп до висше образование, включително:  

• Програмата подпомага двама студенти с бакалавърска степен при кандидатства-
нето им за магистърски програми на ЦЕУ по бизнес  и публична политика.

• Един студент е приет в магистърска степен по програма за обществено 
здравеопазване в Университета в Дебрецен, като след това продължава да учи и в 
магистърска програма по екологични науки в ЦЕУ. 

• Студент, записан в магистърска програма по селскостопански науки в Годолло, 
Унгария, получава помощ за дисертационната си работа като част от OLIve-WP.

Студентите успяват да си намерят работа, отговаряща на тяхната квалификация. 
Кариерното обучение като цяло подобрява достъпа на студентите до пазара на труда, но 
в това отношение трябва да се положат допълнителни усилия.

Друг важен резултат от програмата е „износът“ към други европейски университети. 
Като част от консорциума „Еразъм +“, OLIve се изпълнява и във Виенския университет и 
Университета в Източен Лондон. Съботните сесии на OLIve-WP довеждат и до разработ-
ването на подготвителна програма за редовно висше образование, наречена OLIve-UP.

Резултати



21

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

OLIve-WP получава финансиране от ЦЕУ, както и съфинансиране по програмата 
„Erasmus +“ на ЕС. Проектът се координира от екип от пет човека, но разчита и на 
доброволческата работа на студентите,преподавателите и служителите на ЦЕУ.

Учителите и  асистентите по английски език са платени. Доброволците и учителите идват 
от различни звена на ЦЕУ. Програмата търси и допълнителни източници на финансира-
не в сътрудничество с бюрата за набиране на средства за ЦЕУ.

Тъй като ЦЕУ е частен университет, прилагането на подобна програма е по-лесно, 
отколкото би могло да  бъде в унгарски държавен университет.

Програмата  предоставя на своите студенти пълен достъп до всички помощни средства 
и апаратури, включително библиотеката и компютърните зали. Нещо повече – OLIve-WP 
си сътрудничи с медийните и аудио лаборатории на ЦЕУ за семинари и заснемане на 
филми.

Програмата разполага с офис в една от сградите на ЦЕУ с възможност да ползва всякакъв 
вид съоръжения и оборудване, като телефони, бюра и др. 

Източник на финансиране и използвани ресурси

Основните бенефициенти са студенти бежанци и търсещи убежище. Тази програма им 
предоставя подкрепата, която често липсва в социалната и политическата среда на 
Унгария.

След началото на OLIve-WP много други университети поискаха от ЦЕУ информация за 
проекта, обмисляйки прилагането на подобни практики.

Бенефициенти
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Проект „Само с другите сме ние“ –
създаване на приобщаващи класни стаи чрез

безплатни семинари за преподаватели в Словения

Държава Словения

Град

https://lezdrugimismo.si/sl

Организация Словенски институт по миграция (ZRC SAZU) и Институт за 
образователни изследвания

Лице за контакт Д-р Марианка Ажса Визинтин, координатор
(Dr Marianka Ajša Vižin�n - ZRC SAZU)

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

user
Text Box
Любляна

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/building-inclusive-classrooms-free-seminars-for-educators-in-slovenia
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Проектът „Само с другите сме ние“ (Le z drugima smo) предлага безплатни обучителни 
семинари за специалисти по теми, свързани с толерантността и многообразието в 
сферата на образованието.

Резюме

Целта на проекта е да засили социалните и граждански компетенции на учителите и 
образователните специалисти по отношение на интеграцията, многообразието, 
толерантността и други важни елементи за изграждането на приобщаваща образова-
телна среда.

Предизвикателства и цели

Проектът предлага пет различни семинара. Всеки семинар представлява 16-часова 
програма, разделена на 7 или 8 тематични секции, лекции или семинари. Експертни 
екипи пътуват из страната за провеждането на семинарите, които се организират за 
групи на местно, регионално и национално ниво:

• Национално обучение в Научноизследователския център на Словенската акаде-
мия на науките и изкуствата, провеждано два пъти годишно.

• Регионално обучение в различни учебни заведения, провеждано най-малко 
веднъж годишно във всеки от 12-те статистически региона на Словения.

• Обучение на местно ниво за преподавателски персонал в предучилищни 
заведения, начални и средни училища в Словения.

Темите на семинарите включват:

Общностно разнообразие: приобщаване на мигранти, словенски език и мултикулту-
рен диалог. Тук се включват: популяризиране на предишни проекти, добри практики; 
индивидуални програми; словенския език като чужд език; приобщаващо образование; 
стереотипи и предразсъдъци; междукултурен диалог; междукултурно образование 
(модел за междукултурна интеграция); личен опит на мигрантите.

Нулева толерантност към насилието: предизвикателства и проблеми. Тук се включ-
ват: речта на омразата и свободата на изразяване; насилието в медиите; правни аспекти 
на насилието в образованието и семейството; домашното насилие; социализация на 
агресията и насилието от връстници. 

Уважителна комуникация и управление на конфликти. Тук се включват: уважителна 
комуникация в образованието; въздействие на конфликта върху индивидуалното 
развитие и междуличностните отношения; стратегии за разрешаване на конфликти; 
климатът в училище и училищната култура; създаване на приобщаваща учебна среда; 
партньорство със семейства; сътрудничество с местната общност.

Предизвикателствата на съвременното общество и училището. Тук се включват: 
Права на човека и културни различия; равни възможности в образованието; солидар-

Как се осъществява дейността
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ност и доброволчество; деца и младежи като активни граждани; социално включване и 
здравословен начин на живот; психично здраве на децата и младежите; управление на 
стреса и психичните разстройства в образователната практика; идентифициране и 
предотвратяване на интернет пристрастяването.

Междукултурни отношения и интеграция. Тук се включват: основни миграционни 
концепции; словенците като емигранти и малцинства; жени и деца мигранти; политики 
за включване и изключване; интеркултурни връзки; малцинства; презентации от 
представители на унгарските и италианските малцинствени групи; многообразие и 
сътрудничество.

В рамките на проекта са обучени над 6 200 експерти и лидери в областта на образова-
нието. Целта на проекта е да се обучат 10 000 професионалисти в областта на образова-
нието. Информация за обучения, включително учебни материали, са налични на 
уебсайта на проекта.

Резултати

Участниците дават обратна връзка на уебсайта на Министерството на образованието, 
науката и спорта след всяко обучение. Проектът събира и публикува и лични оценки и 
мнения. Участници споделят, че намират проекта за много полезен.

Оценките показват, че проектът е най-ефективен, когато целият екип участва в обуче-
нието. Необходими са обаче и промени в националното законодателство и в педагоги-
ческите програми на университетите, за да бъдат подготвени бъдещите учители за 
многообразието в класните стаи. Проектът сътрудничи с Министерството на образова-
нието, науката и спорта на Словения и някои промени вече са осъществени.

Оценка

Програмата е насочена към експерти и лидери в областта на образованието, включител-
но работещите в предучилищни заведения, начални училища, музикални, професио-
нални и технически училища, средните училища, заведенията за деца и младежи със 
специални нужди, както и работещите по образователни проекти в студентски 
общежития и в образованието за възрастни.

Бенефициенти

Проектът „Само с другите сме ние“ е част от по-големия проект „Укрепване на социал-
ните и граждански компетентности на образователния персонал“, финансиран от 
Министерството на образованието, науката и спорта на Словения и Европейския 
социален фонд (ЕСФ).

Общият бюджет е 1 милион евро. Проектът се изпълнява от експерти от Словенския 
институт по миграция и Института за образователни изследвания с помощта на външни 
сътрудници (НПО, представители на мигрантските общности, учители).

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Дигитална грамотност за мигрантите“

Държава Испания

Градове Мадрид и други градове

http://fundacionesplai.org/socioeducativa/rc_migracion/

Лице за контакт Вирджиния Пареджа Валина (Virginia Pareja Vallina)

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Проектът „Дигитална грамотност за мигрантите“ работи за социалната интеграция на 
мигранти на възраст над 15 години, като предоставя обучение по информационни и 
комуникационни технологии. Програмата работи с мрежа от неправителствени 
организации, асоциации и общини, разположени в цяла Испания, които обучават млади 
и възрастни мигранти.

Резюме

Организация Фондация „Есплай“ – ангажирано гражданство
(Fundación Esplai – Ciudadanía Comprome�da)

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/connect-migration-network-digital-literacy-for-immigrants
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Миграционните потоци поставят нови изисквания и предизвикателства в образовател-
ната сфера. С разпространението на социалните мрежи и непрекъснатите промени в 
технологиите мигрантите се нуждаят от конкретни компютърни умения, за да бъдат 
включени в образователни и професионални курсове.  

В основата на проекта е концепцията , която произтича от желанието за по- digiculturality
хуманно и приобщаващо технологично образование. Насърчаването на междукултур-
ните компетенции е ключово за добрите дигитални интеракции. Образователните 
институции, преподаващи технологични умения, следва да прилагат широкообхватен и 
междукултурен подход.

Предизвикателства и цели

Местна организация реализира проекта в даден квартал или град, като подпомага 
участието на хората в дейностите по проекта. Използването на местни организации 
позволява проектът да вземе предвид динамиката на местно ниво. Фондация „Есплай“ 
(Esplai) предоставя технически съвети и оперативна подкрепа, за да улесни правилното 
изпълнение на програмата.

Участниците преминават безплатен курс в рамките на общо 15 часа, разделен на 2 сесии 
на седмица, по 2,5 часа всяка. Преподават се основни умения по компютри и информа-
ционни технологии. Практични сесии се организират по три основни теми:

• Windows: работа с мишка и клавиатура и използване на работна среда, опера-
ционната система, четящи устройства, файлове и папки.                                

• Интернет: използване на уеб браузъри, четене на медии онлайн, слушане на 
аудио, гледане на видеоклипове, използване на Wikipedia, използване на 
търсачки, запазване и печат на информация.                                                              

• Word: отваряне и запазване на документи, вмъкване и изтриване на текст, избор 
на текст, копиране и поставяне на текст, форматиране на текст, форматиране на 
абзаци.

Обучителите се съобразяват с разнообразието на групата, включена в програмата. За да 
се осигури ефективното изпълнение на програмата, проектът използва гъвкав подход. 
Местните лица, работещи по проекта, избират посоката на развитието на програмата на 
база на направените оценки. Изпълнението на проекта зависи от сътрудничеството 
между частния, нестопанския и публичния сектор, които обединяват усилията си за 
преодоляването на дигиталната неграмотност.

Как се осъществява дейността

Над 1500 мигранти се обучават по програмата годишно. От 2006 г. програмата е 
включила над 14 000 мигранти. Освен това, програмата работи с около 20 организации в 
Испания и обучава около 50 обучители годишно.

Резултати
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За оценка на проекта се използват различни техники и механизми в зависимост от 
целевата аудитория. Те включват оценка на обучителните дейности, както и количестве-
на и качествена информация от участващите организации. Индикаторите за оценка на 
програмата са фокусирани върху степента на удовлетвореност на участниците, броя на 
включените лица, разнообразното съдържание, териториалния обхват и броя на 
техническите сертификати, получени от участниците (като например международния 
сертификат Microso� Office Specialist).

Оценка

Преки бенефициенти на програмата са мигранти в Испания над 15-годишна възраст. 
Непреки бенефициенти са фасилитаторите по проекти, както и мрежата от имплементи-
ращите организации и асоциации. Обществото като цяло се възползва и от подобрените 
технологични умения, придобити от участниците в проекта.

Бенефициенти 

Министерството на заетостта и социалното осигуряване, Генералният секретар по 
имиграцията и емиграцията, Европейският фонд за интеграция (ЕИФ 2007 -2013г.) и 
Фондът за убежище, миграция и интеграция (ФУМИ 2015 г.) финансират програмата. 
През 2015 г. програмата има бюджет от приблизително 89 000 евро. 

Компанията Microso� също сътрудничи в осъществяването на проекта.

Четирима души от Фондация „Есплай“ са директно назначени да работят по проекта. 
Тъй като работата се извършва из цяла Испания, мрежата на Red Connecta Migracion 
Network обхваща над 45 души, които работят като фасилитатори и обучители всяка 
година.

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Строители на мостове от Бредсанд“
(Bredsand's Bridge Builders) – подобряване на резултатите

в училище на децата бежанци и мигранти от Сомалия

Държава Швеция

Сундсвал (Sundsvall)Град

Организация Община Сундсвал (Municipality Sundsvall)

Лице за контакт Йохан Карлсон (Johan Karlsson), директор

https://www.ungisundsvall.se/sociala-investeringsfonden-ger-11-
miljoner-kronor-till-fem-projekt-som-stottar-foraldrar-barn-och-unga/

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/bredsands-bridge-builders-successfully-improving-school-results-among-somali-children
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Проектът „Строители на мостове от Бредсанд“ е създаден от двама млади сомалийци, 
чиято цел е изграждане на „мост“ между една от най-маргинализираните общности в 
шведската община Сундсвал – сомалийците и шведското общество. Основният фокус на 
проекта е да се гарантира, че сомалийските деца получават помощ по различните 
учебни предмети на собствения си език.

Резюме

Целта на проекта е да бъдат постигнати по-високи образователни резултати сред  
сомалийските деца, тъй като те имат по-нисък процент на успеваемост в сравнение с 
други групи мигранти.

Предизвикателства и цели

Проектът, който се изпълнява в училище в Бредсанд и в предучилищни заведения в 
Драгхалан (Draghallan) в общината Сундсвал, наема двама души като обучители и 
ментори, които дават пример за подражание на сомалийските ученици. Те говорят 
езика им и разбират трудностите, с които се сблъскват мигрантите в Швеция. В същото 
време обучителят и менторът са добре интегрирани в шведското общество и 
следователно са в състояние да дадат насоки за това как се свиква с живота в една нова 
страна.

Основен фокус на проекта е сомалийските деца и млади хора да постигнат добри 
резултати в училище. Освен предоставянето на езикова подкрепа на сомалийски 
ученици, проектът насърчава и участието на родителите, които често са слабо 
образовани. Затова родителите са поканени да присъстват, докато децата им получават 
помощ за домашните си работи след училище.

Как се осъществява дейността

Проектът е намалил степента на отпадане на ученици от образователната система и е 
увеличил доверието между училището и сомалийската общност като цяло, и особено с 
родителите на учениците.

Резултати

Проектът е насочен към нуждите на сомалийските ученици и техните родители, 
живеещи в Сундсвал.

Бенефициенти

Проектът се финансира от социалния инвестиционен фонд на Сундсвал в размер на 
2620 000 SEK (приблизително 246 000 евро).

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Култури на паметта“ (Erinnerungskulturen)

Държава Австрия

Град Инсбрук

https://www.zemit.at/de/projekte.html?id=181

Лице за контакт Кристина Холомей-Гасър (Chris�na Hollomey-Gasser),
Ръководител на проекта 

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Проектът „Култури на паметта“ има за цел да повиши осведомеността за миграцията 
като неразделна част от историята на Тирол, една от деветте федерални области на 
Австрия. Разглеждайки миграцията и интеграцията през призмата на историята и 
житейските спомени на свидетели, проектът спомага за по-дълбокото разбиране на 
процесите и икономическите и политическите измерения на тези процеси. Проектът 

Резюме

Организация Център за мигранти в Тирол (Centrum für MigrantInnen in Tirol)

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/erinnerungskulturen-cultures-of-memory
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събира и документира различни исторически източници от градовете и общините в 
Тирол и участва в различни видове дейности за повишаване на информираността 
относно миграцията.

Проектът се фокусира върху миграцията на работна сила, започнала преди 50 години 
благодарение на набирането на трудови мигранти, организирано от държавата. 
Оттогава миграцията се превърща във важен фактор, допринасящ за промени в социал-
ния, културния и икономическия живот на Тирол. Въпреки това липсват познания и 
осъзнаване на приноса на мигрантите към обществото. Повишавайки осведомеността 
по тези въпроси, проектът допринася за приемането на миграцията и мигрантите, нама-
ляване на дискриминацията и насърчаването на социалната интеграция на местно ниво.

Предизвикателства и цели

Интервюта: Информацията се събира и документира чрез интервюта със свидетели на 
миграцията. Те могат да бъдат мигранти или местни жители като бивши учители, 
предприемачи, съседи, полицейски служители и др. Акцентът на интервютата е върху 
ранната фаза на интеграцията в Австрия, започваща от 60-те до 80-те години. Всички 
интервюта и семинари са документирани чрез аудио записи и преписи. 

За да достигне до тези свидетели, проектът сътрудничи с общини и мигрантски организа-
ции чрез личен контакт и комуникация на няколко езика, необходими за успеха на тази 
инициатива.

Публични събития: Проектът повишава осведомеността на обществото и чрез орга-
низирането на обществени дискусии (Erzählcafe) в сътрудничество с общини, работни 
срещи в училища, разходки по градове, посветени на историята на миграцията в 
конкретни квартали, както и публични събития, организирани съвместно с федералната 
област Тирол и града Инсбрук като фестивал, посветен на многообразието и конферен-
ции за миграцията и историята.

Документален архив: По проекта се създава „Документален архив на миграцията в 
Тирол“ (Dokumenta�onsarchiv Migra�on Tirol), който документира и събира предмети, 
интервюта и материали от мигрантски организации и НПО за по-нататъшно изследване 
на миграционната история.

Музейни изложби: Заедно с Тиролските държавни музеи и други партньори проектът 
организира трилогия от изложби по въпросите на идентичността, процесите на 
разделяне и миграцията в Тирол. Целта е да се даде ход на междукултурно „отваряне“ на 
музеите и да се създаде колекция, посветена на миграцията.                         

Две различни изложби са организирани в Тиролския музей за народно изкуство. Те 
включват предмети, видеоклипове с интервюта и други материали, събрани и  
разработени по проекта. 

Как се осъществява дейността
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По проекта са проведени интервюта с над 70 свидетели на миграционната история на 
Тирол. Проектът организира трилогия от събития за разширяване на осведомеността и 
повишаване на разбирането за миграцията и мигрантите в Тирол:

• Изложбата „Всичко странно – всичко Тирол“ (Alles fremd - alles Tirol) представя 
историята на културния обмен между Тирол и други култури.    

• Изложбата „У дома тук – истории за миграцията в Тирол“ включва видеоклипове с 
27 очевидци и представя около 200 предмета, събрани по проекта. Изложбата е 
посетена от около 20 000 души.                                             

• По проекта са организирани над 60 четения, семинари, дискусии и други културни 
събития.

Резултати

Оценката на проекта включва:

• Редовни доклади, представени на 
донорите относно резултатите и 
предизвикателствата на проекта.

• Редовни срещи с всички партньори 
и донори.

Като успех се отбелязва сътрудничеството 
между проекта и Тиролските държавни 
музеи.

Оценка

Целевата група на проекта е тиролската общест-
веност. Конкретните целеви групи са експерти в 
областта на образованието (особено в сферата 
на историята), местни координатори по въпро-
сите на интеграцията, учители, служителите на 
музеи и исторически архиви, както и членовете 
на мигрантски организации и неправителствени 
организации.      

Проектът сътрудничи с шест различни общини и 
се очаква да достигне до 20 000 души чрез всяка 
изложба.

Бенефициенти

Проектът е съфинансиран от щата Тирол и град Инсбрук, от Фонда за европейска 
интеграция и Асамблеята на австрийските градове, както и от Федералното 
министерство на европейските и външните работи.

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Цветна планета“,
фестивал на световната музика 

Държава Чехия

Град Усти над Лабем (Ústí nad Labem)

www.barevnaplaneta.cz

Лице за контакт Ян Кубичек (Jan Kubicek), ръководител на проекта    

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Организация Консултативен център за интеграция (Poradna pro integraci)

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/colourful-planet-world-music-festival
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Фестивалът се провежда всяка година през първата събота на септември и продължава 
от ранна сутрин до късна вечер. Има няколко сцени, разположени на публични площади, 
както и в клубове и театри, на които се представят изпълнители на световна музика. 

Паралено с музикалните изпълнения се провеждат и фестивалът за традиционна храна 
(за който мигрантските общности от региона са поканени да приготвят и продават своите 
национални ястия), театрални постановки, дискусии за правата на човека и малцинства-
та, както и за социалната отговорност и други ключови теми. Представят се и независими 
филми, създадени от местни имигранти, както и произведения на изкуството и 
традиционни артефакти.

Фестивалът има за цел да привлече широката публика, особено семействата с деца, и 
превръща центъра на града в своебразен карнавал.

Консултативният център за интеграция отговаря за организирането и продуцирането на 
събитието. Десетки доброволци – местни граждани и членове на мигрантските общ-
ности – помагат за провеждане на събитието.

Как се осъществява дейността

Първите няколко години фестивалът се провежда на закрито с по 200 - 500 посетители.  

От 2006 г. фестивалът се провежда основно на открито, а броят на посетителите се 
увеличава до около 10 000 годишно. Броят им остава висок дори по време на пика на      
т. нар. бежанската криза (2015 - 2016 г.), въпреки нарастващата враждебност сред 
чешката общественост към мигрантите.                                            

Резултати

Устецкия край (Ústecky), където се провежда фестивалът, е дом за мигрантски общности, 
по-големи от средностатистическите в страната. Целта на фестивала е да подчертае 
мултикултурния характер на региона и да запознае мнозинството от населението с 
различните общности като предостави на мигрантите възможност да представят 
традиционните си занаяти, храна, музика и изкуство.

Предизвикателства и цели

Фестивалът „Цветна планета“ (Barevná Planeta), организиран от неправителствената 
организация Консултативен център за интеграция, е един от най-големите и най-дълго 
действащи фестивали за световна музика, изкуство и традиционна храна в Чешката 
република. Фестивалът се провежда всяка година от 1998 г. насам и с времето градът 
Усти над Лабем (Us� nad Labem), който е домакин на фестивала, го приема като ключов 
елемент от културната си идентичност. Фестивалът се превръща в модел за подражание 
и за други подобни събития в страната.

Резюме
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Чрез фестивала организаторите успяват да поставят успешно въпроса за интеграцията 
на бежанците и да създадат основа за сътрудничество с администрацията на града и 
участниците в регионалната интеграция като образователните институции и работода-
тели.        

От 2003 г. фестивалът се организира под официалния патронаж на община Усти над 
Лабем, превръщайки се в официална част от неговата културна идентичност. Общината 
подкрепя фестивала логистично, финансово и организационно. Дълго време фестива-
лът е единственият по рода си извън Прага и се превръща в модел за подражание на 
подобни събития, които организират други чешки градове.

Фестивалът е широко отразен в местните и национални медии, а страницата на фести-
вала във Facebook има близо 2000 харесвания. Според оценки на частни спонсори на 
събитието, броят на посетителите е постоянен през последните шест години (около 10 
000 годишно).

Oценка

Фестивалът дава възможност на широката общественост да се запознае с мигрантите в 
региона. Mигрантските общности имат шанса да представят традиционните си храна и 
културa и да се запознаят с местните граждани. Събитието насърчава и членовете на 
публичната администрация да подкрепят създаването на позитивна среда за интегра-
ция.

Бенефициенти

Публичното финансиране на фестивала идва от Министерството на културата, 
Министерството на вътрешните работи, Община Усти над Лабем, както и от Представи-
телството на Европейската комисия в Чехия.  

Фестивалът получава финансова подкрепа и от множество публични и частни 
източници. Фондацията на енергийната компания ЧЕЗ, „Иноджи“ (Innogy), „Кока кола“ и 
много регионални донори са сред частните спонсори. 

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Съседското семейство“
(Next Door Family), проект на ЕС  

Държава Чехия и други

Градове Прага и други

http://www.slovo21.cz/next-door-family

Организация Слово 21 (Word 21)

Лице за контакт Булган О. Рико (Bulgan O. Rico), координатор на проекта

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Проектът „Съседското семейство“ е иновативен интеграционен проект. Целта е да 
събере чешки семейства със семействата на граждани на трети страни, за да насърчи 
междукултурния диалог и подпомогне общуването и личните приятелствата между тях. 

През последните години проектът, стартиран в Чехия през 2004 г. от неправителствената 
организация „Слово 21“, се разпространява в много други страни от ЕС. Сега проектът се 
изпълнява освен в Чехия и в Белгия, Унгария, Италия, Малта, Словакия и Испания.

Резюме

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/next-door-family-project-eu
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Проектът е насочен към подобряване на недостатъчната комуникация между мигранти-
те и местните граждани. Целта е не само да се подобри приемането на чужденците в 
обществото, но и да се повлияе на отношението на мигрантите, които често възприемат 
местните като „затворени“ и „недружелюбни“.        

Оригиналното в проекта е установяването на директни, индивидуални контакти между 
двете групи. Проектът произтича от „концепцията „приобщаващи квартали“, която се 
стреми да насърчи индивидуалните приятелства и да допринесе за взаимното 
опознаване и разбиране.                                                                                                                        

Освен това, чрез медийни дейности, проектът има за цел да привлече вниманието на 
широката общественост към въпроса за интеграцията на чужденците.                              

От 2011 г. насам проектът също така се стреми и да установи функционално между-
народно партньорство на европейско ниво и да улесни трансфера на знание и добри 
практики.

Предизвикателства и цели

Проектът включва следните дейности:                                                                          

• Три срещи годишно и обучения, провеждани от „Слово 21“, във всяка партньорска 
организация (обмен на ноу-хау) от всички участващи държави.                                                                          

• Семейни срещи – обеди в дома на участващите семейства, включващи едно 
местно семейство, едно семейство на мигранти и един асистент, който помага при 
организиране на срещите.                                                                                                                  

• Медийни кампании и мултикултурни вечери във всички седем участващи страни, 
целящи информиране на обществеността за възможностите за включване в 
дейностите по проекта.                 

• Документален филм, проследяващ една семейна среща във всяка страна. 
• Поддържане на  уебсайта  .www.nextdoorfamily.eu

Как се осъществява дейността

След разширяването на проекта в 7 държави от ЕС е създадена силна международна 
мрежа от 8 организации, работещи в областта на интеграцията. Стотици семейства 
участват в семейните срещи, организирани са обучения и мултикултурни вечери във 
всички страни, стартиран е уебсайтът  и са заснети документални  www.nextdoorfamily.eu
филми. Повечето от участниците – мигранти и местни жители – ценят възможността да 
видят „нормалния“ живот на хората, с които общуват. Семействата са групирани на 
базата на общи интереси; в много случаи, участниците са приятно изненадани от 
приликите си и се надяват да поддържат контакт в бъдеще.                  

Проектът е отразен в медиите и получава много положителен прием не само в страните 
членки на ЕС, но и извън ЕС. В отговор на публичността, организацията „Слово 21“ 
получава запитвания от различни държави от хора, желаещи да организират подобни 
инициативи.

Резултати
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Най-трудната част от проекта е осигуряването на участието на мигрантите, тъй като 
много от тях са скептични към подобни събития и към медиите. Затова участниците са 
привличани предимно чрез личните мрежи на сътрудници по проекти, работещи с 
мигранти, и неправителствени организации.     

Проектът има успех в установяването на добри отношения между местни и мигрантски 
семейства. Според проучване, проведено в Чехия, повече от 60% от семействата са 
имали поне по още една среща.

Оценка

Пряка целева група са местни и мигрантски семейства и проектните служители – 1800 
души, участващи в семейните срещи, или 210 местни семейства и 210 мигрантски 
семейства, които имат възможност да създадат лични приятелства и да преодолеят 
съществуващите между тях бариери, както и 210 сътрудници.

Непряка целева група е широката общественост, запознала се с проекта чрез медийното 
му измерение, включително чрез уебсайта и документалните филми, както и 
мултикултурните вечери (1050 посетители).

Бенефициенти

Проектът е финансиран основно от безвъзмездната финансова помощ от Европейския 
фонд за интеграция на граждани на трети страни, като останалата част е съфинансирана 
от всеки партньор от външни (местни) източници. 

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Привлекателен свят“ (Gira Mundo) –
интеграция на мигранти с помощта на местната общност

Държава Португалия

Проектът „Привлекателен свят“ насърчава интеграцията на граждани на трети страни с 
помощта на местната общност в община Одемира, Португалия.

Проектът използва различни форми на лична и художествена изява – приготвяне на 
храна, театър, музика и спорт – като начини за изграждане на взаимоотношенията 
между мигрантите и приемащата общност. В допълнение, „Привлекателен свят“ 

Резюме

Град Одемира (Odemira)

https://www.facebook.com/GiraMundo-138029036845970/

Организация ТАИПА (TAIPA)

Лице за контакт Тереза   Барадас (Teresa Barradas), координатор

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/gira-mundo
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създава информационни материали относно правата и задълженията на гражданите на 
трети страни в Португалияи насърчава сътрудничеството между мигранти и институци-
ите в района.

Целта на проекта „Привлекателен свят“ е да развива дейности, които допринасят за 
интеграцията на граждани на трети страни, които живеят, учат или работят в Одемира, 
чрез участието на местната общност.

Предизвикателства и цели

Проектът се реализира чрез редица събития и дейности:

Интеграционни работилници
Членовете на персонала провеждат работни срещи за интеграция с помощта на местни 
предприятия, в които работят мигранти. Темите на работните срещи за интеграция се 
разработват съвместно със заинтересованите страни и отговарят на нуждите на 
новопристигналите мигранти. В предприятията се поставят и дисплеи с информация, 
която е от полза на работещите там мигранти, с превод, осигурен от съответните 
медиатори. Така работниците мигранти получават достъп до важна информация, дори 
ако не могат да посетят лично семинара, а дисплеите остават в предприятията и след 
края на проекта.    

Работните срещи включват заинтересовани участници в местната интеграция като 
полицията (GNR), общината, местния Център за подкрепа на интеграцията на мигранти 
(CLAIM), морската полиция и представители на Природния парк на Югозападния 
Алентежо и Коста Вичентина. С участието на местните власти и заинтересованите 
страни, проектът цели да насърчи сътрудничеството между мигранти, предприятия и 
местни участници в интеграцията, както и да продължи това сътрудничество след 
приключването на проекта.

Интеграционен видео материал
Проектът създава видео, включващо най-важната информация от работните срещи за 
интеграция. Така основната информация достига до възможно най-много хора. Видеото 
е достъпно на португалски, английски и руски език.

Национални празници
Проектът организира празненства по повод националните празници на страните на 
произход на най-големите мигрантски общности в Одемира, които съответно идват от 
Индия, Непал, Бразилия, Украйна, Бангладеш. Културните медиатори от съответната 
национална група си сътрудничат с местните заинтересовани страни, за да организират 
дейности, които включват участието на ученици от съответната националност. По време 
на празненствата се представят националната кухня и културата на общностите под 
координацията на медиаторите. 

Как се осъществява дейността
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Проектът насърчава интеракцията между различните общности чрез спортни турнири. 
Така мултикултурни отбори се състезават в мачове по крикет, футбол и хандбал – 
спортове, популярни както сред мигрантите, така и сред португалците. Организаторите 
полагат усилия да насърчат и участието на жените. Преди турнирите пък подготвителни 
треньорски срещи се провеждат от медиатори от Индия (по крикет), Бразилия (по 
футбол) и Португалия (по хандбал).

Поредица от документални филми
В рамките на проекта е създадена програма от шест висококачествени документални 
филма, разглеждащи проблемите на интеркултурализма. Някои от прожекциите са 
придружени и от дебати. За да се гарантира, че гражданите на трети страни ще могат да 
присъстват, местните работодатели осигуряват транспорт до киното и театъра в 
Одемира.

Запознаване с общината
Всеки три месеца проектът организира обиколка на Одемира за мигрантски семейства, 
които участват в програмата за интеграция на общината. Пенсионирани местни жители 
и лидери на местни асоциации, добре запознати с района, изпълняват ролята на гидове.

Интеграция чрез изкуството
Различни работни семинари изследват междукултурността чрез разнообразни 
художествени изяви (театър, живопис, музика). Участниците в семинарите идват от 
различни страни и подготвят презентация за местната общност.

Месечен бюлетин
Проектът публикува месечен бюлетин на английски и португалски език. Английският е 
най-разпространеният език сред гражданите на трети страни в общността, а публикува-
нето на португалски език е свързано с неговото усвояване.     

Бюлетинът е насочен към граждани на трети страни и предоставя информация за 
събитията в общината, провеждането на семинари, свързани с интеграцията, местните 
и националните политики и други въпроси, важни за мигрантските общности. 
Бюлетинът също така съдържа информация от Местния център за подкрепа за 
интеграцията на мигрантите (CLAIM), както и статии, написани от мигранти.

Бюлетинът е достъпен в общинските служби и в много предприятия, работещи с 
мигранти.

Обратната връзка от участници и партньори е много положителна. Наблюдава се високо 
ниво на участие в дейностите на проекта сред гражданите на трети страни. Мигрант, 
живеещ в село Сао Теотонио, коментира: „Чувстваме се много добре в Сао Теотонио. 
Никога не съм мислил, че ще празнувам 15 август [Деня на независимостта на Индия] тук 
със свои съграждани от Индия. Животът тук е чудесен.“

Резултати
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След края на проекта ще бъде извършена оценка на изпълнението на дейностите по 
проекта.

Оценка

Бенефициентите са граждани на трети страни, живеещи в Oдемира. Повечето от тях 
идват от Непал и Индия, следвани от Бангладеш, Украйна и Бразилия.

Бенефициенти 

Общият бюджет на проекта е 114 750 евро. От тази сума 75% идват от Европейския фонд 
за убежище, миграция и интеграция (ФУМИ), а 25% – от консорциум от местни 
агробизнес предприятия („Лусоморанго“, „Судобери“, „Хайгроув“ и „Маравила“), които 
са основни работодатели на мигранти.

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Проект „Росиньол“ (Rossinyol) – интеркултурна програма
за наставничество на младежи мигранти в Испания

Държава Португалия

Програмата „Росиньол“ е менторски проект, който изгражда индивидуални връзки  
между студенти и юноши от различен културен произход, които учат в райони с по-висок 
процент на социално изключване.

Проектът „Росиньол“ се изпълнява в четири области на Испания, като различни 
партньори координират проекта във всяка област:

Резюме

Градове Барселона, Жирона, Тарагона и Бискайя

Организация Фондация „Сервей солидари“ (Барселона), Университетa на 
Жирона, Асоциация „Километър нула“ (Тарагона), Публичен 
университет на Навара (Бискайя) 

http://www.projecterossinyol.org

Лице за контакт Нереа Аречага (Nerea Arechaga) - програмен ръководител 

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/rossinyol-intercultural-youth-mentoring-programme-in-spain


44

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

• Барселона: Фондация „Сервей солидари“
• Жирона: Университетът на Жирона
• Тарагона: Асоциация „Километър нула“
• Бизкая: Публичният университет на Навара

Проектът работи за социално-образователна интеграция, междукултурна интеграция и 
създаване на равностойни взаимотношения. Целта е да се намали процента на отпада-
не от училище на уязвими младежи и да се подобрят образователните резултати и 
ангажираността на учащите в горните учебни нива.

Предизвикателства и цели

Ученици на възраст между 11 и 15 години и студенти се срещат веднъж седмично за 
около 3 часа за участие в различни развлекателни и културни дейности. Младежите от 
мигрантски произход, които посещават училища в по-бедни квартали, получават 
различни културни и образователни възможности да се запознаят и с други райони на 
града, в който живеят. Менторите по проекта също придобиват по-добро разбиране за 
хората с различен културен произход.                                                         

Менторите преминават обучение за (междукултурно) наставничество. Участниците 
използват мобилно приложение за описване на дейностите, които са извършили. 
Приложението служи и като вътрешна социална мрежа, в която ученици и студенти 
споделят своя опит и дейности.   

По настоящем проектът „Росиньол“ се изпълнява в четири области в Испания – 
Барселона, Жирона, Тарагона и Бискайя. Той също е част от международната мрежа от 
наставнически проекти Nigh�ngale Mentoring. Местни организации отговарят за 
управлението и проследяването на проекта, набирането на участници, предлагането на 
обучения и развлечения и поддържането на контакт с участващите училища и 
университети. Малък бюджет покрива разходите за дейности, извършвани от 
менторите и наставниците.

Как се осъществява дейността

Проектът „Росиньол“ насърчава личностното развитие и социализацията на учениците 
и допълва знанията им за културните и образователните ресурси на региона. Проектът 
им помага да подобрят училищните си резултати. Студентите в университетите пък се 
доближават до различни реалности и се включват в проект за по-добра социална среда. 
Програмата има положителен ефект и върху семействата на децата мигранти. 
Родителите развиват повече увереност и доверие в децата си, което на свой ред 
позволява на децата да станат по-независими. В четирите области, в които програмата 
работи, има над 300 наставници.

Резултати
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Досега оценката на проектите се извършва главно чрез качествени проучвания, като 
главен е индикаторът за въздействие върху наставляваните деца: печелене на 
доверието им, включването им в културните дейности, развитието на социални 
контакти, по-честото използване на местния език, засилено емоционално развитие, 
подобряване на академичните им изяви. 

Въздействието на проекта върху менторите се разглежда от гледна точка на развитието 
на междуличностни умения и засиленото им участие в социални и междукултурни 
дейности. 

Въздействието върху семействата е свързано със засиленото им доверие към децата, 
по-активното им участие в училищата, по-задълбоченото чувство за принадлежност 
към техните квартали.

Университетът в Жирона пък анализира разговорите между наставниците и участници-
те. Това става с помощта на мобилното приложение, чрез което менторите описват 
темите, обсъждани на срещите. Това помога да се определи кои теми оказват най-
голямо влияние върху младежите в личното им израстване и кои теми ги интересуват.

Оценка

Този проект е насочен към уязвими или изложени на риск от отпадане от училище 
подрастващи мигранти, както и към студенти, които се интересуват от доброволческа 
дейност в областта на младежкото социално включване.

Бенефициенти

Финансирането на проект „Росиньол“ се осигурява от градските съвети чрез местни 
безвъзмездни средства.

Източник на финансиране и използвани ресурси
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Държава Латвия и други страни от EС

https://redcross.eu/projects/promoting-integration-and-diversity-
across-europe

Организация Международна федерация на Червения кръст и Червения 
полумесец (МФЧК/ЧП)

Лице за контакт Агнеса Трофимова (Agnese Trofimova), ръководител на проекта, 
Латвийски Червен кръст 

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Проект „Усилване на гласовете на търсещите
закрила и бежанците за интеграция

и придобиване на житейски умения“ (AVAIL) 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/avail-amplifying-the-voices-of-asylum-seekers-and-refugees-for-integration-and-life-skills
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Инициативата „Усилване на гласовете на търсещите закрила и бежанците за интеграция 
и придобиване на житейски умения“ е двугодишен проект, който се основава на опита 
на бежанците и търсещите убежище и тяхното участие в местните общности.

Инициативата включва дружествата на Червения кръст в Обединеното кралство, 
Ирландия, Италия и Латвия и е подкрепена от Международната федерация на дружест-
вата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП).

Резюме

Проектът се основава на идеята, че признаването на потенциала и уменията на бежан-
ците и търсещите убежище допринася за по-добрата им интеграция в приемащите 
страни. 

Проектът също подпомага разработването на иновативни действия от Европейската 
комисия за насърчаване на участието на граждани на трети страни в приемащите 
общества.

Предизвикателства и цели

Изпълнението на дейностите по проекта варира според региона. Проектът включва 
следните основни компоненти:

•  обмен на опит между Образователни и социални дейности и културен живот:
партньорите, развитие на практически умения, образователни мероприятия.

•  обучение на бежанци и търсещи убежище за това Сътрудничество с медиите:
как да говорят с медиите и да споделят личните си истории.

• номини-Вземане на решения, консултации и система на представителство: 
ране на „посланици“ на бежанците, които информират партньорите и публичните 
власти, и допринасят за развитие на стратегии за интеграция на бежанците, 
където е възможно.

•  мрежи за партньорска подкрепа, включващи приятели на Доброволчество:
общността и посланиците на бежанците

Как се осъществяват дейностите

Целите на AVAIL са подобряване на социалното включване в общността, повишената 
чуваемост на гласа на бежанците и търсещите убежище, създаването на редовна прак-
тика за събиране и споделяне на опит. Дейностите, реализирани като част от AVAIL, 
могат да се видят на уебсайтовете на МФЧК/ПЗ и Британския Червен кръст.

Резултати

Бежанците и търсещите убежище са основната целева група, като чрез дейностите си 
проектът цели да бъде от полза и за приемащото общество в дългосрочен план.

Бенефициенти

Проектът е финансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция (ФУМИ) на ЕС. 

Източник на финансиране и използвани ресурси  
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Проект „Израстваме заедно“ – овластяване
на мигрантите като местни граждани и обучители

Държава Португалия

Инициативата „Израстваме заедно“ е международен проект, включващ Португалия 
(Одемира), Испания (Общински съвет в Лейда / Ajuntament de Lleida) и Италия (Община 
Фолоника / Comune di Follonica). Проектът цели да допринесе за интеграцията на 
мигрантите и техните деца и да създаде мултикултурното общество, където те да бъдат 
активно включени в образователните процеси. 

Резюме

Град Одемира (Odemira)

Организация Градски съвет на Одемира (Câmara Municipal de Odemira)

https://projectgrowingtogether.wordpress.com/

Лице за контакт Заместник-кмет Деолинда Сено Луис (Deolinda Seno Luis) и 
заместник-кмет Телма Гуерейро (Telma Guerreiro)

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/growing-together-immigrant-empowerment-as-local-citizens-and-educators
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Проектът се фокусира върху неформалното образование на възрастни мигранти с деца, 
посещаващи местни училища. Фокусът пада върху насърчаването на участието на 
родителите мигранти в училищата и в общността.

Проектът е насочен към възрастни мигранти с деца, записани в местни училища. Той е 
организиран като серия от 7 семинара, изпълнявани на два пъти. Работните семинари 
имат за цел да помогнат на мигрантите да реализират свои собствени проекти. Целта е 
включване на около 20 участници във всяка страна. 

Семинарите включват следните теми:

• : развиване на езикови умения и обогатяване на речника.Езикова лаборатория
•  овластяване на мигрантите в използването на наличните услуги и Местни услуги:

ресурси.
•  развиване на разбирането за интеркултурност и Междукултурен диалог:

оценяване на разнообразието чрез споделяне на опит и културни навици.
•  включване на родителите в училищните дела и поощряване Училищна подкрепа:

активното участие на доброволци в училищните дейности.
• културни дейности с активното участие на мигрантите Четене и свободно време: 

за споделяне на аспекти от тяхната култура.
• представяне на житейски истории на мигрантските лидери в Включване: 

училище; включване на семейства в социалния живот в квартала и общността.
•  насърчаване активното участие на мигрантската общност в Граждански проекти:

решаването на местни проблеми и нужди. 

В допълнение към организирането на работни срещи, включващи участието на 
мигрантски семейства, учители, местни мигрантски лидери и други заинтересовани 
участници в интеграцията, проектът организира и:

• „Скайп“ срещи и транснационални срещи за цялостно управление на проекти.
• Две национални конференции.
• Една международна заключителна конференция.
• Подкрепа и популяризиране на проекти на мигранти.
• Публикуване на ръководство за работилница, ръководство за проекти на 

граждани и други препоръки.

Как се осъществява дейността

В Одемира, чуждите граждани представляват 19,9% от общото население в общината 
през 2017 г., като сезонните работници повишават този дял през пиковите за селското 
стопанство месеци. Изучаването на португалски език е голямо предизвикателство и 
училищата са ключови за подкрепа на интеграцията както на децата, така и на техните 
родители.

Предизвикателства и цели
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Оценките показаха редица успешни аспекти на проекта, включително:

• Участие на мигрантската общност в проекта;
• Участие на мрежа от заинтересовани страни;
• Отговорност и ангажираност на мигрантите и партньорите по време на дейности-

те по проекта;
• Знания, придобити от мигрантите;
• Нарастване на интеркултурните дейности и по-дълбоко познаване на различните 

култури.

Оценките разкриват следните препоръки за проекта:

• Целевата група да се разшири до цялата мигрантска общност;
• Да се отдели повече време за работните семинари на Езиковата лаборатория и да 

се подобрят учебните ресурси;
• По-голям брой на служителите за последваща подкрепа по проекти.

Оценка

Целевата група на проекта са възрастни 
мигранти с деца, като в Португалия 
група училища в Одемира е избрана за 
изпълнение на проекта. В тази общност 
по-голямата част от мигрантите са от 
индийски и непалски произход.

Бенефициенти

Основният източник на финансиране е осигурен чрез стратегическите партньорства 
„KA2“, част от програмата „Еразъм +“ на ЕС. Бюджетът е 119 474 евро.

В допълнение към финансирането, основните мобилизирани ресурси са техническите 
служители на общините и учителите на включените училища. 

Източник на финансиране и използвани ресурси

В работните срещи участват около 100 мигранти в трите държави. Около 1000 (мигранти 
и местни граждани) се включват в проекта. В Одемира участниците мигранти реализи-
рат 8 свои проекта.

Оценката на дейностите показва, че мигрантите са много доволни от участието си в 
различните проекти и смятат, че „израстването заедно“ е важно за подобряване 
качеството на техния живот.

Резултати
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Проект „Споделена интеграция“ (Shared Integration)

Държава Люксембург 

https://www.4motion.lu/

Лице за контакт Мехди Мрибах (Mehdi Mribah) – ръководител на проекта 

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Организация „4Моушън“ (4Mo�on)

Проектът „Споделена интеграция“ (Shared Integra�on) е проект на организацията  
„4Моушън“ (4Мo�on). Проектът набира и обучава млади хора на възраст между 12 и 26 
години, за да ги подготви да станат „посланици на различието” в Люксембург. Те 
получават подкрепа, за да развият необходимите умения и да повишат осведомеността 
сред своите връстници.

Резюме

Въпреки мултикултурния характер на страната, бежанците в Люксембург са изправени 
пред различни форми на омраза и предразсъдъци.       

Проектът за споделена интеграция има за цел да предостави на младежите средства и 
инструменти за справяне с тези предизвикателства чрез индивидуално обучение, 
персонализирана подкрепа, неформално образование и обучението на връстници. 

Предизвикателства и цели

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/luxembourg-peer-training-for-integration
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• Разработване на семинари в класните стаи и набиране на млади хора за обучение.
• Предоставяне на обучения за борба с дискриминацията и приобщаване на 

новодошлите младежи. Всяка година се обучават между 15 и 20 младежи.
• Подкрепа за новообучените младежи за стартиране на собствени дейности, 

свързани с толерантността и приемане на различието.
• Подкрепа на участниците като обучители на връстници в различен контекст, 

включително в училищни класове, младежки центрове, центрове за приемане на 
бежанци и асоциации.

• Награда на младежите с възможности за пътувания из Европа и подкрепа в 
намирането на студентска работа и развлекателни програми.

Как се осъществява дейността

• Организирани са над 100 работни семинара.
• Над 1 000 млади хора са се включили в дейностите по проекта.
• 56 младежи са обучени и подготвени да работят с новопристигналите младежи.
• Над 20 дейности са организирани от младежите след обучението.
• 8 различни училища са домакини на работни семинари за повишаване на 

осведомеността относно многообразието и интеграцията.

Резултати

Младежи между 12 и 26 години.

Бенефициенти

Проектът е финансиран от Фонд за убе-
жище, миграция и интеграция на ЕС и 
Люксембургския офис за прием и интег-
рация (Luxembourg Office of Recep�on 
and Integra�on OLAI).

Източник на финансиране и
използвани ресурси

Основната цел е обучаване на местни активни участници, които да помагат с посреща-
нето и включването на новодошлите.
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Проект „Студенти бежанци“ (Student Refugees) 

Държава Дания 

Лице за контакт Джейкоб Орум (Jacob Ørum)

Оригинална статия на английски в Европейския уебсайт за 
интеграция: h�ps://ec.europa.eu/migrant-integra�on/

Градове Копенхаген и други

„Студенти бежанци“ (Student Refugees) е проект, изпълняван от студенти, целящ да 
улесни достъпа до висше образование за лицата с предоставена международна 
закрила в Дания и да предостави подкрепа след приемането им. Проектът се основава 
на идеята, че висшето образование трябва да бъде достъпно за всички. 

Онлайн платформата на проекта цели да предостави необходимата информация за 
кандидатстване във висшите учебни заведения. Платформата предлага алтернативни 
начини за преодоляване на обичайните препятствия, пред които са изправени 
бежанците при кандидатстване в университети.

Резюме

Организация Студенти бежанци (Student Refugees)

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/student-refugees-helps-refugees-in-denmark-enter-and-succeed-in-higher-education
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Целта на проекта „Студенти бежанци“ е да помогне на (потенциалните) студенти с 
бежански статут да започнат или да продължат образованието си във висшите учебни 
заведения и да подкрепи интегрирането им в студентския живот.

През 2015 г. министър-председателят на Дания кани на среща представители на 
университети и организации, за да обсъдят как бежанците, пристигнали в страната, 
могат да се интегрират и да станат част от датското общество. Фокус на срещата е и 
използването на придобитите от бежанците умения и знания. Това подтиква 
организацията „Студентски дом“ (Studenterhuset) да проучи дали бежанците имат 
достъп до университетите с цел да започнат или продължат образованието си. 
Организацията установява, че броят на бежанците, приети като студенти, е много 
малък. 

Трудностите и бариерите за достъп до висше образование в Дания са сериозни. Една от 
тях е признаването на предишни образователни квалификации, получени в родната 
страна на бежанците. Друга бариера са разрешения за пребиваване, които са само 
временни – до максимум 2 години. За някои групи правото на висше образование е 
ограничено, а законите за миграция и убежище постоянно се променят. И, разбира се, 
бежанците се изправят и пред предизвикателства, свързани с езика и с липсата на 
социална мрежа. Затова броят на студентите бежанци във висшето образование не е 
толкова висок, колкото потенциално би могъл да бъде. 

Предизвикателства и цели на проекта
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Проектът „Студенти бежанци“ започва през 2017 г., иницииран и осъществяван от 
студенти. Бежанците често се нуждаят от напътстване, тъй като процесът за 
кандидатстване във висши учебни заведения в Дания е доста сложен и различен от 
много други страни. Нещо повече – мигрантите често се сблъскват с други житейски 
предизвикателства, докато се установяват в Дания. Проектът предоставя персонални 
напътствия за бежанците, както и сътрудничество с образователните институции и 
Министерство на висшето образование на Дания.

Доброволците по проекта предлагат съвети на бежанците по време на т. нар. „кафенета 
за кандидатстване”, провеждани два пъти месечно в Копенхаген в рамките на два часа. 
Местните и чужденците допълнително общуват и чрез имейл и „Скайп“. Наскоро 
проектът започва да организира „кафенета за кандидатстване” и в други райони на 
Дания.

Разработен е и единственият изчерпателен онлайн справочник за достъп на бежанци до 
висше образование в Дания, h�ps://studentrefugees.dk/.

През 2018 г. към проекта се присъединява още едно звено, наречено „Приятели на 
студенти бежанци“ (Student Refugees Buddies), със задачата да помага на бежанците, 
вече приети в програми за висше образование да се приспособят към академичната 
среда. Към всеки студент бежанец се „прикрепва“ доброволец, също приет в програма 
за висше образование в Дания. Доброволецът помага на бежанеца да се ориентира в 
системата и да се запознае с университетската култура в Дания.

Друга важна цел на проекта „Студенти 
бежанци“ е да подкрепя културното 
разбирателство и изграждането на 
нови социални мрежи. Личните срещи 
и запознаването на местните с гледната 
точка на бежанците е важно и за 
доброволците. Така те опознават 
бежанците и проблемите, с които те се 
срещат. Проектът също така цели да 
помогне на бежанците да станат 
активна част от обществото в Дания. 

Всеки доброволец е внимателно избран на основата на молбата си за кандидатстване и 
образованието си. Особено важно е доброволците да бъдат от възможно най-много 
датски университети и различни образователни програми, за да могат да отговорят на 
нуждите на бежанците. Доброволците трябва да поемат сериозен ангажимент, тъй като 
процесът за кандидатстване може да отнеме месеци, дори години, и включва различни 
предизвикателства за всеки бежанец.  

Как се осъществява дейността



56

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 

„Студенти бежанци“ е част от проекта „Лаборатория за социална ангажираност”, 
финансиран от Фондация Tuborgfondet и от Университета в Копенхаген. Фондация 
Together, Moving Forward и Фондация Roskilde подкрепят финансово „Студенти 
бежанци“ през 2018 и 2019 г. 

През 2018 и 2019 г. в инициативата за „кафене за кандидатстване” участват 52 
доброволци, 6 от които са неплатени координатори. Координаторите се срещат за 
обсъждане на дейности, отговарят на имейли и др. в продължение на 2 часа седмично. 
Всички доброволци се срещат за дейности по кандидатстване и менторска помощ на 
всеки 2 седмици. Проектът е използвал около 5000 доброволчески работни часа през 
2018-2019 г., включващи задължително доброволческо обучение, комуникационни 
дейности, разговори в училища, обществени събития и др.

Проектът заплаща равностойността на 1.2 работни места на пълен работен ден, които 
включват поддържане на уебсайта, комуникационна дейност и координация на проекта.

Източник на финансиране и използвани ресурси

От 2017 г. проектът е помогнал на около 230 бежанци.

През 2019 г. проектът „Студенти бежанци“ разширява броя на „кафенетата за 
кандидатстване” и в други райони на Дания и помага на Исландския студентски съюз 
при откриването на подобна организация в Исландия. 

През април 2019 г. проектът става национален победител за Младежката награда „Карл 
Велики“. През май 2019 г. печели наградата „Активен студент” на Университета на 
Копенхаген.

Резултати

Проектът досега не е оценяван външно, но са проведени редица вътрешни оценки, за да 
се усъвършенства дейността. Организацията Studenterhusets, от която започва този 
проект, извършва оценка на програмата в тясно сътрудничество с доброволците и 
предоставя актуална информация на подкрепящите проекта фондации и външни 
партньори.

Оценка

Основната група бенефициенти са бежанци, които желаят да кандидатстват в програми 
за висше образование в Дания, за да продължат или да започнат обучението си. По-
голямата част от участниците са от сирийски произход. Досега в „кафенетата за 
кандидатстване“ са участвали повече мъже, отколкото жени, но напоследък се 
наблюдава увеличаване на броя на жените кандидат-студенти.

Освен бежанците, доброволците също се възползват от проекта, тъй като придобиват 
повече знания и разбиране за произхода и културата на бежанците.

Бенефициенти





www.bcrm-bg.org
www.refugee-integration.bg

www.refugee.bg

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ

ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА 
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