Интеграция на бежанците:

добра практика

Резултат от:
LWRMI - „Да работим за истинско включване на мигрантите!“ - Проект №. 2018-1-IT02KA204-047938 - CUP координатор I39F18000690006 - ПРОГРАМА ERASMUS PLUS KA2
СТРАТЕГИЧНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ (+ лого Еразъм +)

knnkn

Индекс
Предговор											стр.3
Добра практика - България
• Проектът за бежанци 									стр.4
• Humans in the loop 									стр.5
• Месец на бежанеца 									 стр.5
Добра практика - Гърция
• Езиковият проект 									 стр.5
• Образованието има значение ____________________________________________ стр.7
• Интеграция в заетостта 									 стр.7
Добра практика - Италия
• Мигрантско изкуство 									 стр.8
• Проект SPRAR Община Riace								 стр.9
• “ЗАПИСИ”, в рамките на програма FAMI 						 стр.9
Добра практика - Турция
• Благотворителната къща 								стр. 10
• Център за семейна дейност 								стр.11
• „Проектът за подпомагане на сирийски деца в Турция“ Детски пространства __ стр. 12
Добра практика - Великобритания
• Обединяване на общностите 								 стр. 13
• Творческо обучение 									 стр. 13
• Услуги за устен и писмен превод на Herts 						стр. 14
Кредити 											стр. 15

2

Предговор
Тази електронна книга е резултат от проучване на добри практики на национално
ниво относно интеграцията на бежанците. След проучване на няколко добри практики
партньорите на LWRMI са оценили най-добрите 5 за страната, които да бъдат вмъкнати в
електронната книга и да бъдат преведени на всеки език. Тази последна електронна книга на
всички езици се публикува на уебсайта на проекта и се разпространява до 200 контакта на
партньор.

Добри практики - България
Проектът за бежанците
http://refugeeproject.eu/en

Описание, цели и задачи
Какво се случва, когато някой кандидатства за убежище в България?
Ако някой иска да кандидатства за убежище, когато влезе в България (и има право да
го направи), той трябва да подаде молба до Държавната агенция за бежанците. При
регистрация на молбата търсещият убежище е настанен в един от шестте приемни центъра
в България или, ако разполага с необходимите финансови ресурси, може да наеме квартира
и да живее на външен адрес. Държавната агенция за бежанците решава дали да признае
търсещия убежище за бежанец след няколко интервюта и разследване. Повече информация
за процедурите и текущата статистика на уебсайта на Държавната агенция за бежанците.
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Как помага проектът за бежанци The Refugee Project?
Проектът за бежанци обединява доброволци, които организират широк спектър от уроци
и дейности за търсещите убежище и бежанците в приемните центрове (наричани също
неофициално бежански лагери) в София. Периодът, когато живеят в тези лагери, е време,
когато много семейства бежанци се чувстват уязвими; ние се опитваме да помогнем на
възрастните и децата да се интегрират в новата си среда, като ги учим на езикови умения и
им даваме нови преживявания и положителни взаимодействия.
Проектът продължава да се разширява. Сега доброволците предлагат не само уроци по
български и английски език, но също така и семинари по изкуства, музикални занимания,
спортни и игрови сесии, IT уроци и дори семинари по готварство на седмица. Сега имаме
дейности и в трите бежански лагера в София - Овча купел, Военна рампа и Враждебна.
Търсещите убежище и бежанците се възползват от проекта, като имат засилено
взаимодействие с българите, възможности за усъвършенстване на езиковите им умения и
възможност да участват в голямо разнообразие от дейности, докато пребивават в центровете.
Доброволците имат възможност да чуят от първа ръка опита на бежанците, идващи в
България, и да имат активна роля в тяхната адаптация към образователната система и
социалната им интеграция в България. Те придобиват опит в междукултурната комуникация,
познания за различни култури, опит в работата с хора от всички възрасти, както и с воденето
и участието в семинари.
Резултати от добри практики
Резултати, получени на местно, регионално, национално или международно ниво. От 2011 г.
над 200 доброволци са участвали в проекта.
НАСЪРЧАВАНЕ НА НАЙ-ДОБРАТА ПРАКТИКА
Съвместна инициатива между CVS България и Каритас София
CVS - България работи на международен обмен на доброволци от 1998 г. и е клон на
международната организация Service Civil International. Целите на CVS - България са:
- Да популяризира идеята за доброволчески труд чрез организиране на доброволчески
инициативи
- Да мотивира младите хора да участват в дейности и доброволчески инициативи
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- Да насърчава и подкрепя международното разбирателство и солидарност, социалната
справедливост и опазването на околната среда
Една от основните дейности на сдружението е организиране на международни
доброволчески лагери в България и изпращане на доброволци в чужбина. Лагерите
имат различни теми и участниците идват от цял свят и могат да бъдат на възраст от 18
до 99 години. Освен че са прекрасна алтернатива на лятната ваканция, международните
доброволчески лагери са възможност за всеки да допринесе за превръщането на нашия свят
в по-добро място! Всичко това докато работите, забавлявате се, учите се и общувате!
Каритас София е член на Каритас България и част от глобална мрежа от над 160 членове,
работещи в почти всяка държава по света. Мрежата на Caritas Internationalis работи в
международен план, за да гарантира, че най-уязвимите хора в обществото се обслужват чрез
реагиране при извънредни ситуации, устойчиво развитие и изграждане на мир.
Каритас София е създадена през 1992 г. и е регистрирана организация с нестопанска цел
(№ 2003416009). В Каритас София доброволните и платени служители работят ежедневно,
за да подкрепят духовните и материални нужди на уязвими групи и индивиди в района на
София и да помогнат за преодоляване на чувствата на омраза и неразбиране в обществото.
В допълнение към бежанския проект, той предоставя разнообразни проекти и социални
услуги, включително:
- Дневен център за млади хора с увреждания
- Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания
- Домашни болногледачи за възрастни хора
- Подкрепа за зависими потребители на наркотици
- Разнообразни проекти в подкрепа на самотни майки, деца от менторски общности, хора,
засегнати от бедствия и бежанци и мигранти

Humans in the loop
https://humansintheloop.org

Описание, цели и задачи
HITL е социално предприятие със седалище в България, в което работят и обучават бежанци,
за да предоставят услуги за данни на компании за обучение и тестване на техните алгоритми
за ML.
Тяхната работна сила е специализирана в етикетирането на данни за индустрията за ML
и е работила с всички най-популярни платформи и инструменти за анотиране. Техните
мениджъри контролират процеса и два пъти проверяват 100% от генерираните етикети.
Всички техни анотатори са наети на пълен или непълен работен ден в компанията и са
проверили и обучили лично всеки от тях. За всеки проект те избират специален екип, защото
знаят, че това е най-добрият начин да се осигури последователност и качество.
За разлика от платформите за масово снабдяване, те предлагат етично изплащане и защита
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на своите работници, които получават стабилна месечна заплата, офис пространство,
компютър и обучения. Те осигуряват работа на бежанци и други уязвими групи.
Резултати от добри практики
Много хора с нови работни места, които имат нормална заплата.
Бежански месец
https://www.facebook.com/events/120220922028633/
Описание, цели и задачи
Голяма инициатива, организирана с подкрепата на всички НПО в България. С много
различни теми.
Всяка организация водеше по едно събитие през целия месец, което включваше:
- Междукултурна вечер: Сирия, Ирак, Афганистан,
- Арт работилница за жени и деца
- Работилница за майки и деца, където можете да споделите творчески техники и истории
- Дизайнерско мислене и иновации
- Хакатон за цифрови номади
- Крепост Европа? Миграция и сигурност в ЕС
- Граждански диалог с еврокомисаря по миграцията Дмитрис Аврамопулос, на който всеки
гост ще може да задава въпроси относно общата европейска политика за бежанците.
- Ориенталски танци от жени за жени
-Коктейл
Водещата организация беше CVS България. CVS - България работи на международен обмен
на доброволци от 1998 г. и е клон на международната организация Service Civil International.
Целите на CVS - България са:
- Да популяризира идеята за доброволчески труд чрез организиране на доброволни
инициативи
- Да мотивира младите хора да участват в дейности и доброволчески инициативи
- Да насърчава и подкрепя международното разбирателство и солидарност, социалната
справедливост и опазването на околната среда
Една от основните дейности на сдружението е организиране на международни
доброволчески лагери в България и изпращане на доброволци в чужбина. Лагерите
имат различни теми и участниците идват от цял свят и могат да бъдат на възраст от 18
до 99 години. Освен че са прекрасна алтернатива на лятната ваканция, международните
доброволчески лагери са възможност за всеки да допринесе за превръщането на нашия свят
в по-добро място! Всичко това докато работите, забавлявате се, учите се и общувате!
Организирано от:
Европейската комисия в България
Хъб
Каритас София
Български червен кръст
МОМ България
Съвет на жените бежанки в България
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Красиви лица на Сирия
CVS-България
HITL: Услуги за хора в цикъла, предоставяни от бежанци
Резултати от добри практики
„Нашата цел е да достигнем до възможно най-широк кръг от хора: предвидихме събития
за НПО сектора, за семейства, предприемачи, които да измислят иновативни решения по
въпросите на бежанците“
Те имат повече от 10 държави във всяко събитие. Много хора се срещат с останалите;
изследват техните истории, кухня, танци. Също така повече от 60 души участват в
семинарите за дизайнерско мислене, както и в хакатона.

Гърция

Езиковият проект
http://thelanguageproject.eu/
Описание, цели и задачи
Езиковият проект (2016) е организация с нестопанска цел, предоставяща помощ на уязвими
социални групи, като бежанци и мигранти, чрез разработване и прилагане на иновативни
образователни програми и културни събития, семинари, фокусирани главно върху чужди
езици, превода, устния и културното посредничество. НПОто се намира в Атина.
Целта на неправителствените организации е да насърчават междукултурната комуникация,
предоставянето на преведен материал на правилния език и обучението на трети страни,
насочени към положително социално въздействие чрез нашата визия.
Сред техните цели са:
Уважение към многообразието.
Взаимно и моментално разбирателство между нашите бенефициенти / клиенти, които искат
да общуват с други езици или култури
Равни възможности за тези, които имат достъп до материали, които не са преведени на
техния език.
Сътрудничество на международно и национално ниво с цел насърчаване на социалното
предприемачество и положителното социално въздействие.
Резултати от добри практики
Те са организирали повече от 35 събития с между 700 участници, фокусирайки се върху
езика, превода и устния превод. Също така те са си сътрудничили с международни
организации като ВКБООН, Международния спасителен комитет, Датския съвет за
бежанците, Преводачите без граници и на регионално ниво с Йонийския университет, SCGНаучен колеж на Гърция и др.
Образованието е от значение
https://www.solidaritynow.org/en/education-matters/
Описание, цели и задачи
„Солидарност сега“ е създадена през 2013 г. Чрез своите действия те оказват подкрепа
на гръцкото, мигрантското и бежанското население. Те управляват два „Центъра за
солидарност“ в Солун и Атина, Центъра за сини бежанци в Солун. От декември 2017 г. Soli-
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darityNow изпълнява програма, наречена „Образованието има значение“. Целта е да се засили
социалното включване на бежанците и мигрантите в гръцкото общество и да се засилят
техните умения. Някои от дейностите на програмата:
Гръцки за възрастни, всички нива
Английски и френски за възрастни, всички нива
Арабският като майчин език за деца на възраст от 6 до 18 години
Компютърни класове за възрастни
Драматични класове (театрална ролева игра, драматична терапия)
Семинари и образователни програми
Информативни събития, целящи овластяване на общността, както и предоставяне на
информация за служителите на хуманитарните полета
Дейности за овластяване на общността, които насърчават и подобряват междукултурното
взаимодействие
Застъпничество и насърчаване на правата на човека
Резултати от добрата практика
От 2017 г. над 3000 души в Атина и Солун участваха в програмата. По-голямата част от
участниците научиха гръцки и английски.
„Интеграция в заетостта“
http://soffa.gr/
Описание, цели и задачи
SOFFA - Фабрика за социална мода осигурява интеграция в работата и предприемачеството
на бежанци и жертви на трафик на хора (модерно робство) в областта на етичната и
устойчива мода. Производството на дрехи и аксесоари се извършва само от жизнеспособни,
рециклируеми или органични естествени суровини. Бежанци и мигранти, жертви на трафик
на хора и безработни гръцки дизайнери работят заедно в различни проекти. SOFFA предлага
на своите членове достъп до машини и обучение и повишава информираността чрез
различни дейности, които са основателният съвет на Модната революция за Гърция.
Програмата на SOFFA „Интеграция в заетостта“ има за цел да квалифицира бежанците и
оцелелите от трафика на хора, за да подобри тяхната интеграция в устойчивата / етична
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модна индустрия. Програмата използва подход за самопомощ, използващ съществуващите
таланти на младите бежанци и имигранти. Участниците се набират чрез неправителствени
организации, работещи с бежанци и преживели трафик на хора. Също така платформа
refergon.com се използва за набиране на бежанци.
Програмата има два етапа. На първия етап SOFFA предлага обучение по целеви модни
технически умения. Когато участниците завършат успешно първия етап, те наемат работа в
производствената линия на SOFFA.
Резултати от добрата практика
Според данните, качени на техния сайт, те са интегрирали седем жертви на трафик на хора и
са в процес на интеграция на още двама бежанци.

Добра практика - Италия
Arte migrante
http://www.artemigrante.eu

Описание, цели и задачи
Arte Migrante се състои от хора, вярващи в силата да останат заедно и да споделят като
инструменти мирa и социалното включване. Затова групите организират седмични срещи,
които са отворени за всички. Целите са: насърчаване на приобщаването чрез изкуство и
подобряване на уменията на всички.
Няколко примера за събития, организирани от групата:
- Отворени срещи със споделяне на храна, песни, танци и поезия
- Мигрантски лаборатории, тоест лаборатории по живопис, език, танци, музика, театър,
синергична зеленчукова градина, компютър
- Вечери в кръчмите и в приемните центрове за търсещите убежище
През юни 2016 г. се проведе първият къмпинг на мигранти - национална среща на всички
италиански групи
Arte Migrante стартира в Болоня през октомври 2012 г. по идея на млад студент по
антропология и други приятели. Те се наричат „безпартийна и неденоминационна група“
В днешно време има групи в различни италиански градове: Болоня, Модена, Парма, Реджо
Емилия, Имола, Римини, Пиза, Торино, Кунео, Сетимо Торинезе, Алесандрия, Алба, Комо,
Тренто, Падуа, Неапол, Латина и Палермо.
Резултати от добрата практика
Различните групи, базирани в италианските градове, които изпълняват този проект,
са изпитали, че даването на възможност на хората да се срещат с други хора с напълно
различен произход е довело до по-добро отношение към многообразието и интерес към
различна култура, религии, вкусове, изкуство и т.н.
Освен това проектът е много лесно възпроизводим, поради което се разпространява в
няколко италиански града и дори в чужбина (Сарагоса в Испания и на Кипърски остров).
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Проект SPRAR Община Riace
www.riacecittafutura.org
Описание, цели и задачи
Проектът за интеграция на мигранти на Riace се ражда през 2001 г., когато майорът на Riace
Доменико Лукано прилага много прост принцип: нека мигрантите заемат мястото на бивши
италиански жители на селото му. В резултат на това Riace успя да поддържа основните
социални и образователни услуги и местната икономика процъфтява.
От 2001 г. проектът активира различни действия за мултикултурна интеграция чрез езикови
курсове, образование, включване в училище и интеграция на мигрантите - бенефициенти
на проекта - в работния конкурс. Освен тези обичайни дейности и инструменти, които
обикновено са част от всички проекти на SPRAR, проектите на Riace имат някои особености,
а именно:
- така наречените „бонуси“, вид валутна система, която засилва покупателната способност
на семействата мигранти и се основава на „взаимно доверие“ сред местните икономически
субекти. Благодарение на тези „бонуси“ беше възможно да се компенсират негативните
последици, свързани с постоянното забавяне на публичната администрация при отпускането
на парите за проекта.
- разработването на занаятчийски работилници. Бенефициентите могат да изберат, като
вземат предвид предишните си умения и интереси, да се занимават с керамика, стъкларство,
дърводелство, готварство, тъкане или шиене. Продуктите се продават в търговски обекти
или пазари на Fair Trade или се консумират в местните ресторанти.
Резултати от добрата практика
Проектът Riace се превърна в пример за интеграция, чиито уроци бяха приложени в други
места в Калабрия и в Италия.
Някои от получените резултати:
-включването на Riace в схемите за устойчив туризъм;
-възстановяването на чувството за принадлежност към местата
-деконструкцията на институционалния расизъм
-повишаването на обществения имидж на регион Калабрия и Италия като цяло
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„ЗАПИСИ“, в рамките на програма FAMI
(FAMI остава за Фонда за убежище, миграция и интеграция)
www.unive.it/labcom
https://www.facebook.com/LabComCaFoscari
Описание, цели и задачи
Проектът RECORD е насочен към подобряване на регионалната антидискриминационна
политика, чрез създаване на стабилна мрежа от организации, работещи в тази област и
някои действия за повишаване на осведомеността, насочени към местното население и
мигрантите.
RECORD също е добра практика в областта на изучаването на езици; Всъщност познаването
на езика е от решаващо значение както за социалното, така и за трудовото включване в нов
културен контекст.
Катедрата по лингвистика на Ca ’Foscari University, благодарение на средствата на FAMI,
разработи безплатно обучение, базирано на 12 единици за ниво А1 и 13 единици за ниво А2
на CERF (Обща европейска езикова рамка)
Всяко звено е посочено в контекст, в който се случва дискриминация и целият курс е
достъпен на връзката http://www.venetoimmigrazione.it/record-l2
Основните цели на проекта са:
Подпомагане на социалното и трудовото включване на мигрантите
Помощ при разкриването на проблемите за расовата дискриминация
Информиране на мигрантите за съществуващите инструменти за борба с расизма и
дискриминацията
Регион Венето е водещият партньор на този проект, в който е включен и Университетът Ca
’Foscari от Венеция - Департамент по лингвистика и сравнителни културни изследвания.
Що се отнася до Ca ’Foscari, Университетът има 500 преподаватели и изследователи и има
повече от 20 000 студенти. Катедрата по лингвистика предлага две бакалавърски програми и
три магистърски програми.
Резултати от добрата практика
Чрез проекта е създаден безплатен курс по италиански език, достъпен в интернет.
Създадени са връзки с други публични органи, главно на регионално ниво (Регион Венето),
чрез стабилна антидискриминационна мрежа.
Чрез пилотни действия за повишаване на осведомеността и трансфер на знания,
проведени в някои училища от регион Венето, беше създадена кампания за повишаване на
осведомеността.

Добра практика - Турция
Благотворителната къща
http://www.kirsehir.bel.tr/

Описание, цели и задачи
Благотворителната къща, от община Кършехир, продължава да превозва хляба, храната,
дрехите и др. Помощ за приблизително 2000 семейства. Разпределя средно 4000 хляба
дневно. Освен тях, със системата за назначаване, се удовлетворяват приблизително 20
семейни нужди. Стоки като мебели, електронни уреди, бели уреди и др. се отнемат от
богатите и се доставят на нуждаещи се хора. Кварталите се определят по азбучен ред и
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благотворителните организации се раздават на нуждаещите се хора, живеещи там. Също
така, през училищните сезони на децата се раздават училищни униформи. И за да се
намалят малко препятствията, столовете с увреждания се раздават на хората с увреждания.
В съответствие с новите приложения, които се променят от 50 на 80 месечно, нуждаещите
се хора, които се считат за подходящи в резултат на преразглежданията, направени от
комисията, са включени в списъка. Що се отнася до бежанците, те са регистрирани от
миграционната служба и им е дадена карта, за да могат периодично да посещават мястото,
за да подкрепят нуждаещите се семейства. Всички услуги, които получават, са безплатни
и се поддържат от общината. Не беше възможно да се убедят повечето хора да бъдат
регистрирани в системата, тъй като те не желаят да разкриват своята ецеономична ситуация.
Но така или иначе Общината вече обслужва както местните жители, така и бежанците.
Второто беше да се намерят достатъчно доброволци, които да си сътрудничат при
финансирането на къщата.
Що се отнася до бежанците, те са регистрирани от миграционната служба и им е дадена
карта, за да могат периодично да посещават мястото, за да подкрепят нуждаещите се
семейства. Всички услуги, които получават, са безплатни и се поддържат от общината. Не
беше възможно да се убедят повечето хора да бъдат регистрирани в системата, тъй като те
не желаят да разкриват своята ецеономична ситуация. Но така или иначе Общината вече
обслужва както местните жители, така и бежанците. Второто беше да се намерят достатъчно
доброволци, които да си сътрудничат при финансирането на къщата.
Общината финансира целия процес на започване и информира жителите за нещата, които
могат да направят, за да допринесат. Сега благотворителната къща се поддържа от повече
от 1000 доброволци в различни сектори. Нашата благотворителна къща вече обслужва над
2000 регистрирани местни и бежански жители. Те се поддържат ежемесечно и в случай на
необходимост периодите са гъвкави за доставка на благотворителни организации.
Резултати от добрата практика
Общината финансира целия процес на започване и информира жителите за нещата, които
могат да направят, за да допринесат. Сега благотворителната къща се поддържа от повече от
1000 доброволци в различни сектори. Сега нашата благотворителна къща обслужва над 2000
регистрирани местни и бежанци. Те се подпомагат ежемесечно и в случай на необходимост
периодите са гъвкави за доставката на благотворителни организации.
Център за семейна дейност
https://tr-tr.facebook.com/groups/713552422046222/
Описание, цели и задачи
Общината на Центъра за семейни дейности Kırşehir като модерно и специално място беше
открита през 2012 г. Този модерен център съдържа някои курсове като образователни
курсове, социални и спортни дейности за жени. ) ”и„ Street Mansions ”са въведени в
експлоатация през 2013 г. От откриването си Младежкият център (BEGEM) привлича
голям интерес от младежи между 14-30 години. BEGEM е център за социални услуги, който
дава шанс на младите да оценят свободното си време според своите интереси, желания и
способности в рамките на социалните, артистични, образователни, културни и спортни
дейности, като ги предпазват от лоши навици и извършват проучвания, които дават
възможност на младите да се присъединят активно към обществото. Целта на центъра е да
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осигури на младите да бъдат социални, като подпомага тяхното самоусъвършенстване. Там
има разнообразие от спортни дейности като шах, джаги, тенис на маса, билярд, а в корпуса
на центъра има библиотека и кафене с книги. Също така има клубове. Тези клубове винаги са
във функция. Община Кършехир добави нова услуга, която предлага в сферата на социалната
община. Уличните имения (Курсовият център на улица Kervansaray Street и Bahçelievler Street
Nene Hatun Mansion Course Center) бяха пуснати в експлоатация от Община Кършехир и
през 2013 г.
Центърът само за жени подкрепя овластяването на жените и тяхната ангажираност в
социалните дейности и работната сила. Той предоставя възможност за придобиване на
умения и знания за започване на нови работни места и създаване на бизнес за подобряване
на икономическото положение и общата безопасност на жените. Кършехир е домакин на
около 14 000 бежанци от различни страни, предимно афганистанци и иракчани. В този
доклад ние зададохме съответните въпроси на представителите на всяка организация, за
да имаме точна представа за последната ситуация по отношение на бежанците в нашата
провинция.
Провинция Киршехир е домакин на хиляди бежанци, изпратени от правителството
и повечето от тях са иракчани, живеещи тук. Втората група са афганистанците, тъй
като те се състоят от огромен брой, следващ иракчаните. Ние нямаме толкова много
сирийци, колкото са изпратени в другите провинции. Броят на сирийците е около 2000
в Кършехир. Жените и момичетата могат да получат информация и услуги относно
репродуктивното здраве, правата на жените, насилието, основано на пола и равенството
между половете, психосоциалната подкрепа, достъпа до здравни услуги и социализирането
и възстановяването на своите мрежи в приобщаваща и овластяване на околната среда
на тези центрове. Тези центрове работят в сътрудничество с провинциалните дирекции
по здравеопазване. Провинция Киршехир е домакин на хиляди бежанци, изпратени
от правителството и повечето от тях са иракчани, живеещи тук. Втората група са
афганистанците, тъй като те се състоят от огромен брой, следващ иракчаните. Ние нямаме
толкова много сирийци, колкото са изпратени в другите провинции.
Общината Център за семейни дейности на Кършехир като модерно и специално място
е открита през 2012 г. Този модерен център съдържа някои курсове като образователни
курсове, социални и спортни дейности за жени.
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През 2013 г. в корпуса на Центъра за семейна дейност „Младежки център (BEGEM)“ и „Street
Mansions“ бяха въведени в експлоатация.
От откриването си Младежкият център (BEGEM) привлича голям интерес от младежите
между 14-30 години. BEGEM е център за социални услуги, който дава шанс на младите да
оценят свободното си време според своите интереси, желания и способности в рамките на
социалните, артистични, образователни, културни и спортни дейности, като ги предпазват
от лоши навици и извършват проучвания, които дават възможност на младите хора да се
присъединят активно към обществото. Целта на центъра е да осигури на младите да бъдат
социални, като подпомага тяхното самоусъвършенстване. Там има разнообразие от спортни
дейности като шах, джаги, тенис на маса, билярд, а в корпуса на центъра има библиотека и
кафене с книги. Също така има клубове. Тези клубове винаги са във функция.
Община Кършехир добави нова към своите услуги, които предлага в сферата на социалната
община.
Уличните имения (Курсовият център на имението на улица Кервансарай и Улица
Бахчелиевлер, Уличен център за имения на Нене Хатун) бяха пуснати в експлоатация от
Община Кършехир и през 2013 г.
Резултати от добрата практика
Общата цел на този проект е да укрепи защитната среда за турските и нетурските деца,
включително чрез предоставяне на спешна помощ за деца-бежанци и деца в движение, с
особен акцент върху най-уязвимите и труднодостъпни деца.
Сред предлаганите услуги са психосоциални консултации, социални дейности, изграждане на
мир и социални дейности, курсове (език, музика, рисуване и др.), Обучения по родителство,
хранене и др. И нехранителни стоки и разпространение на електронни ваучери.
„Проектът за подпомагане на сирийски деца в Турция“ Детски пространства
http://www.rcrcmediterraneanconference.org/detail.asp?c=2&p=0&id=1115
Описание, цели и задачи
Целта на проекта е да реализира програми за деца на възраст 4-18 години в лагерите /
центровете за сирийски хора под временна закрила;
• Безопасен достъп
• Образователно участие и приобщаващо образование
• Развлекателни дейности за висока мотивация в живота
• Пространства с възстановяване на чувството за стабилност и приемственост
Проектът се изпълнява в 23 детски пространства в 22 лагера и 1 читалище в Шанлъурфа.
Проектът е съвместно изпълнение с УНИЦЕФ
Резултати от добрата практика
- Проектът достигна 73.928 деца в полза от датата на стартиране на проекта - май 2013 г., до
края на март 2015 г.
- 800 младежки доброволци са обучени по лидерски теми и по този начин те активно
подкрепят нашите дейности.
- С подкрепата на нашите доброволци, ние можем да достигнем до децата по-лесно
- те подкрепят проекта, за да повишат информираността на семействата за CFS и се
организират разнообразни обучения на тема образование, комуникация и лидерство в CFS
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от младежки работници.
Придобиванията на младите доброволци са;
• да намалят негативното възприятие за себе си и да увеличат положителните възприятия
• да подкрепят увеличаването на щастието
• колкото повече е удовлетворението на доброволците, толкова повече е чувството им за
социална отговорност
• познаване на собствените им права и отговорности
• свободно- развлекателни дейности в CFS
• участие в решения и процеси относно дейности, които се реализират в CFS • повече
самочувствие • повече съзнание за това как да се намери решение на техните проблеми •
да се научите как да станете активен гражданин • да станете част от общността и индивид
• повече чувствителност относно проблемите на общността
На нашите CFS общо достигна 73.928 деца в бенефициент от началната дата на проекта май 2013 г., до края на март 2015 г.
800 младежи доброволци са обучени по лидерски теми и по този начин те активно
подкрепят нашите дейности.
Добра практика - Великобритания
Организатор на всички най-добри практики в Обединеното кралство е Dacorum
CVS (работно име Community Action Dacorum), неправителствена организация със
седалище в Hemel Hempstead, която е на 35 км северозападно от Лондон. На местно ниво
организацията предоставя съвети на други НПО и предоставя редица услуги в общността
в областта на обучението за възрастни, подпомагане на лицата при заетостта, транспорт в
общността, справяне със самотата / физическата мобилност, радиостанция в общността и
насърчаване на местни инициативи за КСО

Обединяване на общностите
http://www.communityactiondacorum.org/
Описание, цели и задачи
Обединяването на общностите е финансирано чрез програма на централното
правителство на Обединеното кралство, която е предназначена да подобри езиковите
умения и интеграцията в общността. Проектът се ръководи от отдела за обучение
на възрастни и семейно обучение в окръг Хартфордшир и има четири обществени
организации със специализирани познания по теми и четири окръжни съвета като
партньори.
Dacorum CVS като партньор работи в района на областния съвет Welwyn Hatfield, който
е община със 120 000 население. Целта на проекта е да осигури 70 часа ESOL на учащите
от целевата група и да ги подкрепи да разберат как функционират обществените услуги
в областта, в която живеят в момента. Ресурсите на проекта включват наемане на
преподавател по ESOL и работник от Общността за развитие, които работят като екип,
набират, обучават и предоставят практическа подкрепа и съвети, за да дадат възможност
на хората да се включат в местното общество, да бъдат по-уверени на работното
място, ангажиране в училищата и предприемане на стъпки за активни граждани.
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Презентациите, които организираме в рамките на уроците, включват полиция, пожарна
служба, библиотека, образование и местен музей.
Резултати от добрата практика
Финансирането на проекта е за двугодишен период от ноември 2017 г. и със оставащите
седем месеца проектът има за цел да постигне планираните резултати. Към днешна дата
резултатите са видели обучаващите се да завършат курса, да докладват за повишено
самочувствие и знания, оценявайки възможността да се включат в събития / набиране на
средства от местната общност и че чрез курса са установили нови социални контакти.
Творческо обучение
http://creative-learning.org.uk/
Описание, цели и задачи
Проектът Creative Learning се финансира ежегодно от Съвета на окръг Хартфордшир,
който от своя страна се финансира от Агенцията за финансиране на умения, която е част от
централното правителство на Великобритания.
Целта на Културното обучение е да увеличи броя на възрастните, ангажирани с възможности
за учене през целия живот. Това става чрез осигуряване на редица курсове в областите ESOL,
здравеопазване и благополучие, упражнения и заетост. През текущата академична година
(2018/19) договорът е да осигури учебни курсове за 395 възрастни. Повечето от тези курсове
не са акредитирани и са с продължителност от 12 до 20 часа.
Целта е да бъде отворена за всички възрастни по отношение на предоставянето на
възможности, въпреки че финансиращият се стреми да гарантира, че ние привличаме
учащи, които са недостатъчно представени при избора за достъп до обучение, което включва
мъже от всички възрасти и етноси, жени от мигрантски общности и лица с увреждания.
Критериите за качество на обучението трябва да отговарят на стандартите OFSTED, което е
изискването на централното правителство на Обединеното кралство за всички доставчици
на образование в публичния сектор.
През настоящата академична година предлагаме ESOL класове за над 100 души. Класовете
са за 20 часа, разпределени в продължение на 10 седмици и ние организираме уроци
за начинаещи до горния посредник. Класовете са за до 10 учащи, за да се гарантира, че
сме осигурили акцент върху подобряване на уменията на всеки обучаем в неформална
обстановка.
В условията на годишния курс ние предлагаме и курсове „Познай своя град“, които са с
продължителност 20 часа. Те са насочени към нови хора в района и целта е да се повиши
тяхното обучение за местното общество, как се предоставят услуги и как да се осигури
достъп. В допълнение към това, че преподавателят на класа представя местната община,
ние организираме серия от гост-лектори, които да говорят за тяхната работа и работата на
службата, в която са наети. Сред лекторите са полицията, пожарната служба, образованието,
библиотеката, бюрото за консултации на гражданите, жилищната служба, близката верига
телевизия (CCTV), доброволческият център и обучението в общността.
Резултати от добрата практика
Dacorum CVS управлява Creative Learning (по-рано известен като Културно обучение) от 2004
г. и през това време ESOL е едно от основните ни предложения. Както е посочено по-горе
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ежегодно, ние подкрепяме над 100 обучаващи се, за да подобрят своите умения по английски
език, нива на увереност, умения за заетост и да им предоставим платформата за напредък в
по-нататъшното обучение.
С Познай своя град ние даваме възможност на участниците да разберат по-добре града, в
който живеят и чрез това повишено чувство за разбиране и принадлежност към общността,
в която живеят сега.
Устни преводачески услуги на Herts
http://www.hertsinterpreting.org/
Описание, цели и задачи
Езикът е бариера при достъпа до обществени услуги за лице, живеещо във Великобритания,
което не владее английски език или е на ниско ниво. Като организация ние предоставяме
програма от уроци по ESOL на отделни лица, макар че осъзнаваме, че докато не достигнат
определено ниво на владеене, те ще се борят да си взаимодействат с обществените услуги.
Държавният сектор на правителството на Обединеното кралство признава принципа на
равен достъп до обществени услуги и че езикът може например в здравна среда да доведе до
грешна диагноза, грешно лечение и да влоши, а не да подобри личното здраве на индивида.
През 2001 г. местната община насърчи проучването на наличността на устни преводачи и
стигна до заключението, че наличните езици не са обширни и няма измерване на качеството.
Като продължение на Dacorum CVS получи достъп до финансиране за разработване
и провеждане на курс за обучение, който да даде възможност на местните жители с
необходимите езикови умения да се обучават и да станат устни преводачи.
През 2006 г. бяхме възложени на първия ни договор от публичния сектор за предоставяне
на услуги за устен превод (лице в лице, телефон, британски жестомимичен език и писмен
превод) и оттогава имаме успех при възлагането на допълнителни договори. През 2019 г.
имаме договори в южната и източната част на Англия, като ежегодно уреждаме 35 000 задачи
на над 70 езика / диалекта.
От малки начала Службата за устен и писмен превод на Herts се превърна в успешно
социално предприятие, основано в рамките на НПО, което подпомага чрез компетентни
обучени устни преводачи мигрантите за достъп и получаване на подкрепа от агенции от
публичния сектор като здравеопазване, общини и пробационни служби
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Резултати от добрата практика
Dacorum CVS оперира услугата HITS от 2001 г. Първоначално стартира като проект за
обучение, провеждащ курсове на ниво Диплом и подпомагащ студентите до полагането на
изпит за Устен превод за публична услуга. С подкрепата на Европейския социален фонд се
проведе обширна програма в периода до 2007 г., която продължава оттогава, докато таксува
студентите да посещават курсове.
През всяка от последните 18 години сме обучили над 100 студенти в кратки курсове (средно
36 часа) и приблизително 15 всяка година продължават да издържат пълната диплома.
Резултатът е да даде ценен и значителен принос за професионалното качество на устния
превод и около 600 от обучените от нас студенти остават в регистъра, за да поемат задачи по
устен превод в местната общност.

Опровержение
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява мненията само на авторите и Комисията
не може да носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея
информация.
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