IOM MISSION
REPUBLIC OF BULGARIA

Проектът е финансиран от подкрепата за Спешни мерки по Фонд “Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 с
финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България

ПРОЕКТ:
“Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и
миграцията“
Проектът “Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на
убежището и миграцията“ е финансиран по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ)
на Европейския съюз като част от интегрираните мерки за справяне с предизвикателствата на
увеличения миграционен натиск.
Обща цел на проекта е да се фокусира както върху (1) подобряване на приемните условия, в
частност предоставянето на психо-социални и юридически услуги, (2) помощ за
противодействие на трафика на уязвими мигранти и защита за непридружените малолетни
деца и (3) предоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно
възможностите за доброволно връщане. Те включват:
1. Подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социална
помощ:
•
•
•
•
•

първоначална и продължаваща оценка на обектите, вкл. рискове за общественото
здраве;
инфраструктурни подобрения и ремонти;
изграждане на вътрешни и външни зони за отдих, и съответни дейности, вкл. и
образователни;
осигуряване на зимни дрехи;
обучение на служителите на ДАБ и други работещи в центровете по управление на
приемателните центрове, междукултурна компетенция, работа с уязвими групи,
насочване и предоставяне на психосоциална и здравна подкрепа на лицата настанени
в центровете и др.

2. Помощ за противодействие на трафика на уязвими мигранти и защита за
непридружените малолетни деца:
•
•
•
•
•

регулярни посещения в 6-те РПЦ на ДАБ на мобилни екипи (всеки състоящ се от правен
консултант, психолог и социален работник);
подробен анализ на ситуацията на настанените в РПЦ мигранти с оглед на
идентифициране, оценяване на нуждите, предоставяне на помощ и насочване на
казусите на уязвими мигранти;
предоставяне на правни и психологически консултации и социално асистиране на
настанените в РПЦ мигранти в определени за това пространства или помещения;
придружаване на нуждаещи се мигранти, настанени в РПЦ, до съответни институции
или заведения извън центровете;
насочване на настанените в РПЦ мигранти към други институции/организации в случай
че нуждите им са извън компетенциите на мобилните екипи;
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•
•
•
•

осигуряване на преводачи за дейността на мобилните екипи и за улесняване
комуникацията на служителите ДАБ с настанените мигранти;
извънредна подкрепа на особено уязвими лица (пр., закупуване на лекарства);
информационни (групови) сесии за настанените в РПЦ мигранти относно техните права
и задължения, и рискове и мерки за превенция, вкл. относно трафик на хора и
каналджийство, сексуално насилие, и нуждите на непридружените малолетни деца;
информационни материали, адаптирани за настанените лица, относно рисковете и
мерките за превенция, включително трафика на хора, сексуално насилие и нуждите на
непридружените малолетни.

3. Предоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно
възможностите за доброволно връщане:
•
•
•

предоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно
възможностите за доброволно връщане;
предоставяне на доброволно връщане в страни на произход;
предоставяне на помощ за повторно интегриране в страните на произход на лицата
завърнали се доброволно в страните по произход.
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