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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:
BG65AMNP001-1.006-0003-C01 „Укрепване на капацитета на национални институции
и НПО в областта на убежището“
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 подобряване на услугите, предоставяни на лица, търсещи
международна закрила (ЛТМЗ) чрез укрепване и повишаване на административния
капацитет на национални институции и неправителствени организации (НПО),
работещи с тези лица.
Дейностите ще надграждат и допринесат за повишаването на съществуващия
административен капацитет на национални институции и НПО с оглед предоставянето
на услуги и подкрепа на ЛТМЗ. Проектът ще се фокусира върху преводачи, социални
работници и други служители на Държавна агенция за бежанците (ДАБ), Държавна
агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенция за социално подпомагане (АСП),
общини, неправителствени и международни организации, които изпълняват задачи,
свързани с предоставяне на услуги на ЛТМЗ.
МОМ България ще проведе 16 обучения, свързани с:
•
•
•
•
•
•
•
•

административен капацитет;
работа чрез консекутивен превод;
работа с уязвими лица;
закрила на човешките права;
насилие основано на пола;
медиация при конфликти;
национално и европейско законодателство в областта на убежището;
провеждане на фокус групи и информационни сесии с лица търсещи закрила.

Наред с 16-те фокусирани обучения, МОМ България ще организира 5 работни срещи и
5 посещения на терен в Регистрационно-приемателните центрове (РПЦ) на ДАБ с
участието на представители на национални институции и НПО, експерти от
регионалния офис на МОМ в Брюксел и офиси в други страни членки на ЕС, както и
експерти в областта на убежището от други страни членки на ЕС с цел обмен на опит и
добри практики и предоставяне на препоръки за подобряване на капацитета на
националната система за убежище.
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МОМ България ще ангажира национални институции и НПО и ще разработи
стандартни оперативни процедури за предотвратяване на и реакция при случаи на
насилие, основано на пола в РПЦ, които ще бъдат разпространени сред партньорски
организации.
Най-малко 300 преводачи, социални работници и други служители на национални
институции и НПО ще повишат знанията си в рамките на проекта.
Основната цел на проектното предложение е:
•

Да допринесе за подобряването на услугите предоставяни на лица, търсещи
международна закрила

Специфична цел на проектното предложение е:
•

Укрепване и повишаване на административния капацитет на национални
институции и неправителствени организации (НПО), работещи с лица, търсещи
международна закрила, включително чрез обучения за преводачи, социални
работници и други служители.

Всички дейности по проекта ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на принципа
на хуманитарния подход, съблюдаване на правата и зачитане на достойнство на
лицата търсещи международна закрила (ЛТМЗ).
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