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ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския
съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Отговорния орган.

ПРОЕКТ
BG65AMNP001-2.004-0006-C01“Обучение и консултиране на законни мигранти и
лица, търсещи/получили международна закрила”
Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с
финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да предостави подкрепа на граждани на трети страни (ГТС),
пребиваващи законно в България, както и на лица, търсещи международна закрила
или получили международна закрила, за улесняване на социалната, икономическата и
културната им интеграция. ГТС ще получат информация за законните права и
задължения, свързани с пребиваването си в България и ще повишат знанията си за
услугите и компетентните органи в социалната, образователната, здравната, трудовата
и други области.
Проектът ще подпомогне ГТС за преодоляване на интеграционните предизвикателства
в областта на заетостта, образованието и културна адаптация. Ще се предоставя
подкрепа за професионално ориентиране за улесняване на заетостта. Специално
внимание ще бъде обърнато на потребностите на уязвимите ГТС, като непридружени
деца, лица със здравословни проблеми, бременни жени и др. Също така, ще бъде
предоставено и обучение по български език за ГТС.
Дейности:
1. Информиране, консултиране и улесняване на културната адаптация на ГТС, в
рамките на която ще се осъществи:
•

подкрепа на ГТС за социална ориентация и културна адаптация, запознаване
със социалната система в страната, политическото устройство, културните
традиции и др.;

•

подкрепа за професионална ориентация за улесняване намирането на
заетост;

•

консултиране и насочване на ГТС към съответната служба в зависимост от
нуждите;

•

предоставяне на информация, подпомагаща достъпа на ГТС до публични и
частни услуги;
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•

провеждане на информационни събития и разпространение на
информационни материали;

•

предоставяне на информация чрез интернет страницата и Facebook страница
на МОМ относно интеграцията и културната адаптация на ГТС в България.

2. Провеждане на обучение по български език.
•

Очаква се 2600 ГТС да бъдат улеснени в процеса на интеграция и достъп до
услуги, заетост и образование, включително 600 ГТС, които ще подобрят
способността си да разбират и общуват на български език.
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