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Проектът ще допринесе за интеграцията
в България на граждани на трети страни
(ГТС), включително законно пребиваващи мигранти и лица, търсещи и получили
международна закрила, чрез повишаване
на информираността и толерантността
на местното общество към мигрантските
общности, чрез изграждане на по-добро
разбиране и чувствителност към културните различия и улесняване адаптацията
на мигрантите в приемащата държава.
Предвидените дейности имат за цел да

допринесат за съблюдаването на демократичните принципи и човешките права и за създаването на атмосфера на толерантност, съпричастност и готовност за
подкрепа към ГТС в България.
С реализацията на проекта ще се насърчи двустранният характер на процеса на
интеграция, като се увеличи доверието
на ГТС към българското общество и толерантността на българите към мигрантите.

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 становището на Европейския съюз и Отговорния орган

КАКВО ПРАВИМ?

КАК?

Информационни кампании, свързани
с темите на миграцията и интеграцията, включително:

ÂÂЧрез

yy Мултикултурни събития, като кулинарни фестивали, спортни състезания, танцови работилници, музикални, филмови и театрални събития;

Водещ принцип:
Съблюдаване на правата на
мигрантите и зачитане на
тяхната етническа, културна и
религиозна идентичност.

yy Изработване и разпространяване
на информационни материали и
видеоклипове;

запознаване на българското
общество с проблемите и потребностите на мигрантите и в особена
степен на уязвимите мигранти, като
непридружени деца, хора с увреждания, бременни жени, жертви на трафик на хора и др.

ÂÂЧрез

запознаване на мигрантите с
българската култура и традиции.

ÂÂЧрез

насърчаване на конструктивната комуникация между ГТС и приемащото общество.

ÂÂЧрез

запознаване на ГТС с правната
и административна рамка в България.

yy Семинари, конференции и кръгли
маси на теми, свързани с интеграцията на ГТС.

КАКВО ИСКАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ?
yy

Да улесним социалната и културна интеграция в България на ГТС,
включително законно пребиваващи
мигранти и лица, търсещи и получили международна закрила.

ЗА МОМ
yy

Да повишим информираността на
българското общество относно положителните аспекти на миграцията.

Основана през 1951 г., Международна
организация по миграция (МОМ) е
водещата междуправителствена организация в сферата на миграцията.
МОМ е посветена на насърчаването на хуманната и регламентирана
миграция, която е от полза на хората,
търсещи ново начало и приемащото ги
общество. За целта, МОМ предоставя услуги и препоръки както на правителства,
така и на мигранти.

Международна организация по
миграция осигурява хуманитарна
подкрепа на нуждаещи се мигранти, били те бежанци или разселени
лица, или мигранти, изпаднали в беда,
чрез специализирани програми за завръщане, заселване и социално включване.

