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Въведение: Какво налага включването на концепциите за 
толерантност и взаимно уважение във всеки 
етап и формат на езиковите курсове и 
социалната ориентация на чуждите граждани

Миряна Илчева, Сане ван де Пол, проф. Дирк Ванхьойле

Увеличените миграционни потоци от лица в различно икономическо и семейно 
положение се отразяват съществено на държавите членки и политиките им в последни-
те години. Популисткото говорене се радва на растяща подкрепа и възбужда страх и 
враждебност към „другия“, а политическата реторика често използва концепцията, че 
мигрантите ще „залеят“ Европа. На този фон политиките относно включването и инте-
грацията на чужденците1 в приемащите общества изпитват силно и дестабилизиращо 
влияние от променливата политическа обстановка и обществено мнение.

Интеграцията се определя като двустранен, и дори многостранен, процес, в който 
роля и отговорност имат, както гражданите на приемащата държава, така и мигрантите. 
Интеграционните курсове следва да дадат на участниците необходимата информация, 
да повишат осведомеността им по въпроси, които ги засягат, и да им осигурят в най-
кратки срокове достъп до гражданския, политическия, икономическия, социалния и 
културния живот. Основните услуги по социално включване на мигрантите са езиковите 
курсове и, в по-малка степен, трудовата им интеграция. По-слабо е засегната обаче 
подготовката им за разбиране и комуникация с властите и познаване на закона, за да се 
предотвратят и да се противодейства на актове на нетолерантност, както от страна, така 
и към приемащото общество. В този смисъл, разбирането на мигрантите относно пра-
вата им е от ключово значение.

Включването на основните права и свободи в интеграционните политики засяга 
всички членове на обществото. Те се отнасят до всеки, не само до чужденците, и упраж-
ня ва не то им изисква (непряко) от субектите да балансират своите интереси. Те са 
(1) включващи, (2) универсални и (3) обхващат цялото общество.

На първо място, основните права са включващи, тоест имат много широк обхват. Ето 
защо те се различават от политическите, или вторичните права, запазени за определени 
категории лица (граждани на съответната държава или на ЕС, дългосрочно пребивава-
1 На места настоящите насоки наричат търсещите и получилите международна закрила, както и други 

(законно пребиваващи) граждани на трети страни с (по-старите) термини „търсещи убежище“, „бежа-
нци“ и „мигранти“, за да са по-разбираеми за разнообразната си аудитория. Употребява се и терминът 
„чужди граждани“, който обхваща тези групи, както и гражданите на ЕС, които също участват в модули 
и курсове по социална ориентация.
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щи и т.н.). Основните права се приети в целия европейски континент не само чрез 
националните конституции, но и чрез инструменти като Европейската конвенция за 
правата на човека. На второ място, основните права са универсални – обединяват 
много народи чрез Хартата на ООН и не са обвързани с националната държава. Този 
техен наднационален характер ги прави изключително мощен инструмент, тъй като те 
традиционно предпазват гражданите от репресии от страна на държавата. На трето 
място, основните права обхващат цялото общество и се прилагат в много направления. 
От една страна, държавата и лицата на нейната територия имат взаимни задължения. 
От друга страна, основните права изискват и ангажимент на гражданите едни към 
други, подкрепен от държавата. Тоест, налице е нужда от уважение между хората и 
държавата (по вертикала), но и уважение между самите хора (по хоризонтала). Затова и 
основните права са толкова ценни.

Правата и свободите са неотменна част от политиките за интеграция и социална ори-
ентация. Те са жизненоважни за поощряване на повече толерантност и взаимно уваже-
ние в обществото. Информацията за основните права, нарушенията им и средствата за 
защита следва да е основна част от интеграционните усилия на институции и НПО във 
всеки модел на прием и интеграция. Това е така, защото, освен да получат правни услуги 
и консултации от съответните специалисти, бежанците и мигрантите следва да могат и 
сами да разпознават нарушения на основните им права и/или дискриминация, да пода-
ват жалби за тях и да получават защита. В тази връзка властите и доставчиците на услуги 
се нуждаят от специални насоки, тъй като обучението относно основните права рядко е 
водеща част от интеграционните политики и планове за действие.

С тази цел инициативата „Предотвратяване и противодействие на расизма и ксено-
фобията чрез социална ориентация на чужденци – RACCOMBAT“ отправи поглед към 
редица държави членки и описа техните добри практики за борба с расизма, ксенофо-
бията и другите форми на нетолерантност чрез популяризиране на законодателството, 
обичаите и ценностите на обществото, информация за институциите и междукултурни 
дейности през целия процес на прием, адаптация и цялостна интеграция на чуждите 
граждани. Тези практики формират концептуалната основа на настоящите насоки, 
които целят да овластят и образоват новодошлите или установени бежанци и мигранти, 
така че те да не допускат актове на омраза и нетолерантност, да ги разпознават, пре дот-
вра тя ват, да им се противопоставят и да имат достъп до основните средства за защита, 
които им предлагат държавите.

Насоките са предназначени за:

•	 Институции и неправителствени доставчици на интеграционни услуги, като агенции 
за бежанците, други институции и специализирани НПО, които водят модули по ези-
ково обучение и социална ориентация – насоките ще им дадат иновативен подход 
към съществуващите инициативи по социална ориентация и ще ги мотивират да 
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включат пълнокръвен елемент на гражданско образование в работата си. Книгата 
ще подобри познанията им за това как, запознавайки обучаемите с местния език, 
държавното управление и основните закони, обичаи, ценности и институции, да 
поощрят сред тях нулева толерантност към омразата и дискриминацията, както от 
страна, така и насочени към приемащото общество.

•	 Други заинтересувани лица в областта на миграцията и интеграцията, като централ-
ни и местни власти с правомощия в областта на миграцията, правосъдието, вътреш-
ните работи и социалните въпроси – насоките ще им помогнат да включат интегра-
ционните политики и мерки на всички нива на държавно управление и във всички 
публични услуги. Ще се повиши осведомеността им за различни добри практики, 
които ще им покажат потенциала на езиковото обучение и социалната ориентация в 
предотвратяването и противодействието на омразата и нетолерантността.

•	 Приемащите общества и самите чужди граждани – те ще се запознаят с добрите 
практики в социалната ориентация, за да се повиши шансът те да бъдат мултиплици-
рани и да се увеличи подкрепата за мултикултурни инициативи, които да популяри-
зират основните права и да се противопоставят на омразата и нетолерантността.

•	 Настоящите насоки ще разгледат преподаването на информация за основните 
права в различен контекст: в работата на институциите и НПО, при различните модели, 
които съществуват в ЕС (Глава 1), в кризисен контекст (Глава 2) и като част от утвърдени 
интеграционни системи (Глава 3), като част от езиковото обучение и културната ориен-
тация (Глава 4) и от ежедневната работа и контакти с бежанци и мигранти на бежански-
те служби, правоохранителните органи, съдебната власт, антидискриминационните 
органи и други институции (Глава 5). Накрая, тъй като не би могло да има практически 
напредък, ако не се предприемат стъпки и на ниво политики, ще се направят съответ-
ни заключения и препоръки. Като приложение ще бъдат представени избрани добри 
практики в преподаването на основни права като част от социалната ориентация на 
чуждите граждани.





Глава 1: Преподаването на основни права като част от 
дейността на институциите и НПо – 
съществуващи модели

Изабела Майер, Миряна Илчева

Моделът, воден от държавата

В редица страни езиковите курсове и социалната ориентация на чуждите граждани 
се управляват от институциите, чието е и решението дали и доколко знанията за основ-
ните права да се включат в тези дейности.

В модела, воден от държавата, съществува правнообвързваща връзка между 
институциите като доставчици на услуги и чуждите граждани като техни ползватели, 
със съответни взаимни права и задължения. Например, австрийският Закон за интегра-
цията2 приема, че интеграцията е двустранен процес, при който държавата се задължа-

2 Закон за интеграцията, Австрия, (Bundesgesetz zur Integration rechtmäßig in Österreich aufhältiger 
Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft – Integrationsgesetz, IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, последни 
изменения BGBl. I Nr. 37/2018.  
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ва да прилага системни интеграционни мерки, а лицата ефективно да се възползват от 
тях. Законът също задължава лицата да подпишат декларация за интеграция. Чрез своя 
подпис под нея те декларират, че приемат основните ценности на правната и социална-
та система в Австрия, като свободата на религиите и върховенството на закона, и че са 
наясно, че могат да бъдат санкционирани3, ако ги нарушат. Декларацията за интеграция 
задължава лицата да участват и преминат успешно всички интеграционни мерки, като 
езикови курсове, както и курсове по ценности и социална ориентация.

При моделите, водени от държавата, институциите имат мандат да предлагат ези-
кови курсове и социална ориентация. Те следва да разработят и съответните езикови 
програми. Частните доставчици на услуги, сертифицирани от държавата, провеждат 
курсовете и така практически прилагат разработената програма.

Институциите изпълняват и функции по мониторинг на интеграцията на чужди-
те граждани и докладват на социалните служби, на Федералната агенция за чужде-
нците и убежището и на Федералния административен съд дали лицата фактически са 
участвали в курс по основни ценности и социална ориентация и дали са го преминали 
успешно.

Основното предимство на системата, в която държавите водят процеса по предос-
тавяне на социална ориентация, е достъпността на услугите. Институциите сертифици-
рат частни организации да преподават основни права в задължителни курсове. 
Задължителният им характер (включително санкции за лицата, които не вземат съот-
ветните изпити)4 осигурява достигането на информацията до всички чужденци (търсе-
щи международна закрила и други граждани на трети страни). Нещо повече, системата 
осигурява обща и последователна структура на курсовете по основни ценности и соци-
ална ориентация. Всеки чужденец получава една и съща информация; курсовете се 
движат по една и съща програма и методология. Последователното и цялостно про-
веждане на курсове по език и социална ориентация е основно предимство на институ-
ционалните модели, което се и препоръчва.

Сред недостатъците на системата е практическото пренебрегване на информа-
цията за основните права, особено във връзка с расизма, ксенофобията и другите 
форми на нетолерантност. Концепциите на държавата за интеграция, отразени в про-
грамата на курсовете по езици и основни ценности, често възприемат чуждите граж-
дани само като носители на задължения и потенциални нарушители на „западните“ 
ценности и права. Изследванията сочат, че при моделите, водени от държавата, същест-
вува риск интеграционните курсове да се възприемат като средство да се попре-

3 Глоби, лишаване от свобода, отнемане на разрешението за пребиваване. 
4 Beispielfragen Werte- und Orientierungswissen A2 

https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_A2.pdf; 
https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/Beispielfragen_Werte_und_Orientierung_B1.pdf.
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чи на чужденците да извършат такива нарушения. Институционалните модели 
често пренебрегват концепцията за тези лица като носители и на права. В резултат на 
това те не получават (ефективни) познания как да се борят с расизма, ксенофобията и 
свързаните с тях прояви на нетолерантност.

За да се информират ефективно обучаемите, курсовете по социална ориентация 
следва да ги възприемат като носители и на права, и на задължения. Оттам нататък 
осигуряването на информация за основните права зависи от мотивацията на съответ-
ните преподаватели. Изследванията показват, че чужденците действително задават 
такива въпроси по време на курсовете. Учителите обаче не винаги са добре информи-
рани на тези теми, въпреки че те са важни за чуждите граждани. Преподавателите имат 
желание за подкрепа в обучението и повече информация общо за правата на човека, за 
законодателството срещу насилието, за услугите за подкрепа на пострадали, механи-
змите за насочване и т.н. Ето защо е силно препоръчително информация и материали 
за основните права да се разпространят сред доставчиците на курсове. Отговорните 
институции следва да предоставят на учителите информация по правни и правозащит-
ни въпроси. Така те ще могат да препращат към специализирани НПО, органи за борба 
с дискриминацията и организации, консултиращи мигранти, ако в часовете се получат 
такива въпроси.

На концептуално ниво – при изготвянето на програмите – се препоръчва да се про-
кара ясна граница между ценностите на обществото, правилата за поведение и 
„идеалното“ поведение. Съдържанието на курсовете следва да отразява реалността 
(напр. равенството на половете е ценност в обществото, но все още не е факт), за да 
запази доверието на обучаемите. Те следва да се възприемат не само като потенциални 
нарушители на ценностите на обществото, например равенството на половете, но и 
като потенциални жертви на нарушения на човешките права (извършени от представи-
тели на приемащото общество).

Съществува и друг проблем. Институциите, които разработват програмите за соци-
ална ориентация и езиково обучение, имат мандат да поощряват и да осъществяват 
мониторинг на бързата интеграция (или асимилация) на чужденците. Те обаче нямат 
мандат да овластяват или да информират (потенциални) жертви на расизъм, ксено-
фобия и нетолерантност. Ето защо институционалният модел не предлага специфична 
подкрепа срещу такива прояви. НПО и доставчиците на услуги запълват тези информа-
ционни празнини и се специализират в такива функции. Те обаче нямат ефективен дос-
тъп до лицата. Използването на консултативните услуги, пригодени за нуждите на 
чужденците, не е задължително за тях. Заради недостатъчни финансови ресурси услу-
гите не са и достатъчно известни. Ето защо за успешното информиране на чуждите 
граждани е нужно тясно сътрудничество между институциите и НПО. Препоръчва се 
властите или да доставят информацията сами, или да насочват чужденците към съот-
ветни организации, използвайки ефективно достъпа си до целевата група. Следващата 
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част съдържа още аргументи за включването на неправителствения сектор в езиковото 
обучение и социалната ориентация на бежанците и мигрантите. Опитът на системите, 
водени от НПО, може да се използва и в институционализирания модел.

Друга успешна практика е възлагането на консултативните услуги директно на 
институционалните доставчици на курсове. Такава практика има във Виена. Всички 
новодошли са задължени да се регистрират в Общинския отдел за имиграция и граж-
данство, който ги насочва към СТАРТ Виена за първоначална информация. СТАРТ се 
намира в самия отдел и сътрудничи активно с няколко доставчици на услуги, към които 
препраща за по-подробни консултации и ориентиране. Тоест, ако езиковите курсове и 
модулите по социална ориентация не успяват да предложат информация за основните 
права, се препоръчва ефективно насочване към компетентни НПО.

Моделът, воден от НПо

Освен модела, воден от държавата (обикновено при по-развитите системи), в реди-
ца държави членки съществува модел за интеграция и социална ориентация, 
доминиран от неправителствени организации. Това често са държави, като 
България, където в някакъв момент миграционните потоци са надвишили първоначал-
ния капацитет на институциите за адекватен прием, настаняване и интеграционни 
курсове и модули, или не е имало обособени интеграционни програми. В тази обстанов-
ка НПО и други структури на гражданското общество трябва да инициират процеса, тъй 
като краткосрочните и средносрочните нужди на бежанците изискват реакция още 
преди институциите да могат да изградят допълнителен капацитет.

Моделът на интеграция и социална ориентация, воден от НПО, и особено преподава-
нето на знания за правната и институционалната система, има редица предимства, 
които държавите следва да вземат предвид, да подкрепят и да популяризират.

Работата на организациите в областта на приема и интеграцията притежава гъвка-
вост, която им позволява да приспособят отделните компоненти в съответствие с про-
фила на аудиторията. В редица случаи, включително в България, курсовете се адаптират 
за нуждите на децата, младежите или жените (с малки деца) чрез подходящи материа-
ли, педагози и начин на поднасяне на информация за основните права. НПО се стараят 
да избягват „стандартните“ решения и се опитват да предложат на всеки бенефициент 
съдържание и формат, които най-много отговарят на неговите нужди – лекции, индиви-
дуални и групови сесии (с въпроси и отговори) и други интерактивни методи.

Представителите на НПО обикновено установяват с бежанците и мигрантите дове-
рителна връзка, в рамките на която чужденците споделят случаи на омраза и дискри-
минация и получават адекватен отговор. В редица случаи лицата са по-склонни да 
споделят проблемите си с организациите, а не с институциите, тъй като се страхуват от 
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отрицателен изход на съответните процедури или репресия, особено в случаите, когато 
самите институции извършват дискриминация. По този начин НПО, работещи в полето 
на социалната ориентация, се оказват коректив на нередни институционални практики.

Организациите разполагат с богати познания за най-новите тенденции и инстру-
менти в защитата на основните права на чуждите граждани – механизми за жалби към 
институции на национално и наднационално ниво на различни езици и по електронен 
път, тенденции в административната и съдебната практика, разлики в капацитета за 
работа с бежанци и мигранти. От друга страна, благодарение на своите проекти и парт-
ньорски мрежи, организациите имат сериозен международен опит с редица успеш-
ни и неуспешни практики в цяла Европа и по света, което им позволява да ги прилагат, 
адаптирайки ги съответно към националния контекст, и да предлагат на институциите 
нужните реформи.

Обратно на трудностите при модела, воден от държавата (виж по-горе), НПО предла-
гат пряка връзка между обучението и консултирането по правни и други въпроси.

В същото време, при водеща роля на организациите съществуват и трудности, 
които пречат на навременния и адекватен отговор на интеграционните нужди на чуж-
дите граждани.

Политическата обстановка може да повлияе негативно и на политиките на държа-
вата в областта на интеграцията, и на връзките с НПО, което може да доведе до редица 
практически проблеми. Организациите често се жалват от спорадичен достъп до 
бежанските и мигрантски общности, а правителствата, изповядващи антимиграционни 
възгледи, могат значително да попречат на работата им и даже да ги обвинят в съучас-
тие в незаконна миграция. Така чужденците могат да останат без интеграционни услуги 
за неопределено време, а тяхното установяване и адаптация да бъдат сериозно затруд-
нени. От друга страна, организациите могат да се окажат повлияни от разнообразни 
частни интереси, на донори или други заинтересовани лица, които да се намесят в тях-
ната работа.

На фона на активните действия на НПО, особено в кризисни ситуации, държавите 
могат да се подведат да изоставят интеграционните си функции, заложени от 
закона, и да не осигурят нужния човешки, финансов и институционален ресурс и 
инфраструктура. Налице е нужда от систематична оценка коя дейност може да остане 
прерогатив на държавата и какво може да се възложи на организациите, със съответ-
ното устойчиво държавно финансиране.

Различните проекти и инициативи невинаги следват обща насока и могат сериоз-
но да се отклонят от общата политика, заложена от държавата или договорена от съот-
ветните заинтересовани лица. Застъпването между различни дейности, особено по 
проекти, може също да намали ефективността и обхвата им. Сътрудничеството и коор-
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динацията могат да се окажат зависими от лични контакти и да липсват механизми и 
инструменти, чрез които да се поправят евентуални грешки. 

Ето защо са нужни общи усилия, мост между моделите, водени от държавата и от 
НПО. Различните аспекти на тези усилия се разглеждат в следващите глави на насто-
ящите насоки, както и в заключенията и препоръките в края.



Глава 2: Преподаване на толерантност и взаимно 
уважение в кризисен контекст

Проф. Ксенофон Контиадес, Деспина Конторизу, Ани Камариоти, 
Зои Касапи

Защо преподаването на основни права следва да е част от работата 
в кризисен контекст?

Първият елемент, който следва да се изясни, е какво се разбира под „кризисен 
контекст“ и как се различават продължителността и мащабът му в зависимост от 
обстоятелствата.

Ако терминът „криза“ обозначава специфичен момент – когато търсещите закрила 
пристигат на територията на държавата или когато се регистрират при компетентните 
власти (полиция, бежанска агенция) – то в него следва да се извършат поредица от 
действия. В рамките на този ограничен период водещ приоритет е да се осигури безо-
пасността на лицата, те да бъдат насочени към подходящи здравни услуги и болници в 
спешни случаи, да бъдат настанени (в бежански лагери, по програми за настаняване и 
т.н.) и да се обърне внимание на потенциално сериозни или хронични заболявания. В 
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тези първи дни даването на информация за основните права се оказва сложна задача 
заради общото състояние на новодошлите (физическо и психологично здраве, евентуа-
лен посттравматичен стрес от пътуването) и съответно неголемия им капацитет да 
поемат нова информация. Ето защо се оказва по-подходящо информацията да се огра-
ничи до най-необходимото, докато новодошлите се настанят, адаптират и посрещнат 
основните си нужди.

В случай като този в Гърция, когато в периода 2014–2016 г. кризисният контекст про-
дължава с месеци и даже с години, социалната ориентация се оказва лукс, съответно се 
пренебрегва, и липсата ѝ се превръща в проблем. Фактът, че новодошлите не получават 
елементарна информация за правата си за дълги периоди от време, причинява сериоз-
на дезориентация и довежда до липса на интеграция и до гетоизация. В Гърция се 
наблюдават инциденти на враждебност и насилие не само между приемащото обще-
ство и чужденците, а и сред самите бежанци и мигранти, ако са от различна национал-
ност и религия.

Ето защо основните права, толерантността и взаимното уважение следва да се вклю-
чат в средносрочните стратегии, особено в случай на миграционни потоци от лица с 
различен социокултурен произход. Най-добре би било те постепенно да преодолеят 
трудностите при разбирането на правата и задълженията си още в първата фаза на 
интеграция в новата за тях среда, за да се предотвратят или да се противодейства на 
обезпокоителни ситуации или нарушения в семейството или извън него, назависимо 
дали идват или са насочени към приемащото общество.

Включването на знания за толерантността и взаимното уважение следва да бъде 
част от цялостния интеграционен процес, за да се предотврати неразбирането във вза-
имоотношенията с местното население, приятелите, работодателите и други предста-
вители на обществото (училища, месторабота и т.н.). Нещо повече, подобно обучение 
дава на новодошлите общо разбиране за социокултурния контекст, към който те (и 
семействата им) трябва да се адаптират, и улеснява интеграцията им. Подобни обуче-
ния имат двустранен ефект, тъй като овластяват бежанците и мигрантите срещу евенту-
ално дискриминационно поведение, но и поставят рамката за задълженията им във 
връзка с взаимното уважение и толерантността. В крайна сметка преподаването на 
основни права се очертава като основен елемент на ефективния процес на интеграция 
и следва да се превърне в приоритет в социалната ориентация веднага след като се 
задоволят основните нужди на лицата и те са готови да се съсредоточат върху „следва-
щите стъпки“ и да укрепят автономията си.
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Къде да се включи преподаването на толерантност и взаимно 
уважение в цикъла на работа в кризисен контекст?

Няма идеален момент за включване на преподаването на толерантност и взаимно 
уважение, тъй като ефективността му зависи от редица фактори, като общото здраво-
словно състояние, настаняването, правния статут и образованието на чуждите гражда-
ни. Тези обстоятелства влияят на мотивацията и капацитета на лицата за интеграция в 
новата им среда. Има обаче няколко успешни модела на включване на такива знания.

В процеса на прием: кратко представяне на основните права чрез информационни 
брошури и дискусии за ориентация

С оглед на несъмнената нужда преподаването на знания за основните права, толе-
рантността и взаимното уважение да се включи в интеграционния процес на търсещите 
закрила, може да се направи брошура с първоначална информация, която да се раз-
пространи в рамките на регистрацията им в бежанските агенции или при другите ком-
петентни органи, както и в процедурите за прием в лагери или сходни програми и 
схеми за настаняване.

Може да се направи и дискусия за ориентация в рамките на етапа по приемане, с 
основна информация за права като здравни услуги, бежанско право, настаняване и др.

След настаняване: подчертаване на задължителния характер на основните права 
чрез информационни беседи

Веднага след настаняване на търсещите закрила, толерантността и основните права 
могат да се включат в други общи насоки и правила на съжителството. Процесът не 
трябва да налага „единствена истина“ на лицата, а да протича като отворен диалог с 
участието на всички и да осигури включването на рамка от права и задължения като 
задължителна основа за съвместно съществуване. Така се поставя начало на по-ната-
тъшно обучение и се залага правозащитна перспектива. На този етап могат да се про-
веждат информационни беседи с повече сведения за (езиково) обучение, интеграция на 
трудовия пазар, дискриминация и расизъм, демокрация и човешки права и т.н.

По време на социалната ориентация: влизане в дълбочина

Когато настаняването е осигурено, търсещите убежище и бежанците започват да се 
замислят за бъдещето си. Това е добър момент за доразвиване на знанията им за основ-
ните права и за свързването им, чрез методите за социална ориентация (езикови курсо-
ве, тематични мултикултурни събития, групови дискусии, посещения на културни про-
яви или институции) с други теми като правата им на трудовия пазар, равенството на 
половете и т.н.
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Тук следва да се подчертае, че в зависимост от страната им на произход, бежанците 
имат различно ниво на познание и възприемане на основните права и всяко обучение 
следва да се съобразява със социокултурните им специфики.

Според етапа на кризата информация може да се дава от различни субекти

По време на регистрацията или процедурата по предоставяне на закрила, предста-
вители на бежанските агенции и други компетентни органи могат да предоставят на 
лицата брошура с основна информация или да им дават сведения чрез дискусии за 
ориентация.

Служителите на неправителствените организации като културни медиатори, соци-
ални работници и други квалифицирани експерти могат да провеждат информационни 
сесии, индивидуални и групови дискусии, и даже да включват спазването на основните 
права и взаимното уважение като принцип в насоките за прием на търсещите закрила 
или договорите за настаняване. Основните общински служби също трябва да имат ква-
лифициран персонал, който да дава сведения и препоръки в случаите, когато възникне 
нужда от тях в работата с бежанците.

Не на последно място, в преподаването следва да се включат и местните бежански 
или мигрантски общности, които обикновено имат опит, пряк контакт и доверителна 
връзка с търсещите закрила, както и широка мрежа от контакти, чрез която да достиг-
нат до голяма част от съответното население.

Как да се преподават основни права в кризисен контекст?

Ефективен подход за снабдяване на търсещите и получилите закрила с важна 
информация относно основните права, толерантността и взаимното уважение е пред-
при е ма не то на процес в три стъпки, с помощта на специализирани материали.

На първо място, може да се направи общо представяне на важността на основните 
права в Европа: кратко обяснение какво означава „основни права“, какво включват те, 
защо е важно търсещите и получилите закрила да ги разбират, за кого се отнасят и как 
се гарантират на ниво ЕС, както и на национално ниво. Тази обща представа за филосо-
фията на основните права и за концепциите за толерантност и взаимно уважение може 
да се даде чрез илюстровани брошури на езиците на чужденците, които да ги запознаят 
с правната рамка на страната, където те ще живеят.

На второ място, може да се проведе специална, индивидуализирана дискусия с под-
крепата на социални работници или юристи от НПО, или представители на властите в 
съответните центрове за настаняване. Например, в бежанските лагери, където правото 
на уединение е поставено на риск и обитателите често изпитват страх и несигурност, 
могат да се проведат тематични дискусии, водени от обучени професионалисти и насо-
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чени към определени целеви групи, за да се създаде сигурна среда, основана на дове-
рие. Така търсещите закрила ще могат да споделят потенциални проблеми и въпроси.

Последната стъпка е да се обсъдят конкретни случаи и примери от ежедневието на 
търсещите и получилите закрила, за да се покаже как практически се упражняват 
основните права. Подобни инициативи биха могли да се проведат в рамките на услуги-
те по социална ориентация (езикови курсове, културни събития, информационни сесии 
по различни въпроси, дискусии в училищата, водени от съответни експерти, или пред-
ставители на властите, или на местните социални служби). Чрез ролеви игри и симула-
ции лицата могат да бъдат подтикнати да изпробват реакции в определени ситуации, за 
да получат практически опит и разбиране за важността на тези познания. Бежанците, 
които са успешно приети и започват да се замислят за бъдещето си (и това на децата си) 
в приемащата страна, имат повече шанс да приемат всеки нов елемент, който им позво-
лява да се интегрират в местното общество и да улеснят общуването и взаимното раз-
биране в ежедневието си.





Глава 3: Толерантността и взаимното уважение като 
част от утвърдените интеграционни системи

Сане ван де Пол, проф. Дирк Ванхьойле

Защо преподаването на основни права следва да е част от 
утвърдените интеграционни системи?

Толерантността и взаимното уважение могат да се популяризират успешно чрез 
включването на основните права и свободи в цялостните държавни политики. В наши 
дни интеграцията в Европа се развива динамично. Основен неин компонент е спазва-
нето на правата на човека. Могат обаче да се посочат два общи пропуска дори в страни 
с развити интеграционни политики. На първо място, те се фокусират върху мигрант-
ското население, докато приемащото общество (граждани и по-отдавна установени 
мигранти) често е оставено встрани. Интеграцията обаче е общ процес, който обхваща 
всяко лице, независимо дали е гражданин на страната или не. И все пак в политиките 
и ежедневното говорене интеграцията често се смята за въпрос само на (новата) миг-
рация и малцинствата. На второ място, основните права до голяма степен отсъстват от 
практическото прилагане на политиките по интеграция и социална ориентация. Те 
обикновено само се споменават като основен техен стълб. Това е напредък само по 
себе си, но е нужно те да навлязат и в практиката. Цялостно обяснение на (основните) 
права, които се полагат на всеки, независимо откъде идва и какво гражданство има, 
обикновено липсва.
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Във въведението на настоящите насоки вече се спомена как основните права могат 
да допринесат за развитието на политиката по интеграция и социална ориентация, 
обхващайки цялото общество. Нещо повече, упражняването на основните права 
(непряко) изисква от лицата да балансират взаимно интересите си. Начинът, по който 
става това, е илюстриран по-долу.

Важна черта на основните права е, че в повечето случаи те съдържат граници и 
изискват баланс между интересите на личността и интересите на другите, или на обще-
ството. Например, Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи 
(Европейската конвенция за правата на човека, ЕКПЧ) съдържа няколко абсолютни 
права, като забраната на изтезанията. От друга страна, повечето права в Конвенцията са 
относителни. Такива, например, са правото на зачитане на личния и семейния живот, 
свободата на мисълта, съвестта и религията, свободата на изразяване на мнение и сво-
бодата на събранията и сдружаването. Всички тези права могат да бъдат ограничавани 
при известни условия, ако ограничението е съразмерно и има определена цел в 
обществен интерес. Например, член 9, ал. 1 признава правото на свобода на мисълта, 
съвестта и религията. Това право включва свободата на всеки да променя своята рели-
гия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивиду-
ално или колективно, публично или в частен кръг, чрез богослужение, преподаване, 
практикуване и спазване на ритуали. Според втората алинея свободата да се изповяд-
ват религията или убежденията „подлежи само на такива ограничения, които са пред-
видени от закона и са необходими в едно демократично общество в интерес на общест-
вената сигурност, за защитата на обществения ред, здравето и морала или за защитата 
на правата и свободите на другите”. Относима към теста за съразмерност е втората 
алинея, тъй като тя показва кога могат да бъдат ограничавани правата, предоставени от 
първата, в името на защитата на правата и свободите на другите. С други думи, с 
посредничеството на държавата при упражняването на основните права се вземат 
предвид интересите на всички.

Къде да се включи преподаването на толерантност и взаимно 
уважение в утвърдените интеграционни системи?

Толерантността и взаимното уважение могат да бъдат включени на много етапи в 
работата на утвърдените интеграционни системи. Осведомеността и познанията на 
експертите и доброволците, работещи в тези сфери, е от жизнено значение. Те следва 
да са напълно наясно с важността на преподаването и споделянето на тези важни цен-
ности, която следва да бъде припомняна непрекъснато. При общуването с новодошли-
те в рамките на интеграционния процес е нужна и креативност.

Първото място, където могат да се включат тези въпроси, е процесът на социалната 
ориентация. Той обхваща лекции и упражнения, в които се преподава информация за 
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приемащата страна. Тя често е извънредно практическа, тъй като това е най-търсено и 
нужно и от мигрантите, и от приемащото общество. Следва обаче да се има предвид, 
че толерантност и взаимно уважение могат да се преподават и насърчават и в рамките 
на практическите уроци. Например, по темата за събирането на боклука, често раз-
глеждана в страните с богат опит в интеграцията, може да се направи връзка с опазва-
нето на природата и уважението към другите членове на обществото, но преподава-
щите следва да са извънредно ясни и да акцентуват върху някои основни послания за 
живота в приемащото общество. Същото важи и за другите теми в курсовете по соци-
ална ориентация.

Езиковото обучение също предлага възможности за включване на съдържание 
относно основните права и свободи. Въпреки че основната им цел е да преподават 
езикови знания, винаги има възможност да се избират подходящи примери за уваже-
ние, толерантност и спазване на основните права. Освен преподаватели, водещите 
курсовете са и източник на информация. Осведомеността им относно основните права 
и свободи и способността им да разпознават и да отговарят на въпроси, свързани с 
расизма и ксенофобията, са важни за участниците и за начина, по който проблемите им 
се решават или, съответно, пренебрегват.

Учебните посещения са друг начин за опознаване на определени аспекти от живота 
в приемащата страна. Въпросите за толерантността, взаимното уважение и борбата с 
расизма и дискриминацията могат да се засегнат, например при посещения в полицей-
ски участък, орган по защита от дискриминация или по спазване на правата на човека. 
Подобни теми обаче могат да се обсъдят и в рамките на други, по-общи занимания, като 
разходка из града или посещение в музей, стига преподавателят да си го постави за цел.

Специалистите по кариерно ориентиране и индивидуалните съветници на мигран-
тите в рамките на процеса на интеграция също следва да са наясно с важността на 
основните права, взаимното уважение и толерантността, тъй като могат да играят 
важна роля в популяризирането на подобен род информация.

Как да се преподават знания за основните права в рамките 
на утвърдените интеграционни системи?

Съществуват много начини за преподаване на знания относно основните права. 
Първата възможност са лекциите на интеграционните специалисти, в рамките на които 
могат да се разгледат ценности като взаимното уважение и толерантността, както и 
борбата с дискриминацията и расизма. На тези въпроси могат да се посветят една или 
две лекции, но е възможно и по-цялостно третиране. Най-добрият вариант би бил ком-
бинация от двата подхода. В случай, че преподавателите и доброволците не притежават 
достатъчно знания по темата, могат да бъдат поканени външни експерти или предста-
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вители на институции. Лекциите могат да се проведат на място в организацията, пред-
лагаща социална ориентация, но още по-ценно би било подходящо учебно посещение. 
Ако не могат да се проведат лекции на живо, може да се помисли за използване на 
аудио и видео материали и даже брошури с полезна информация.

Няколко са предизвикателствата пред интеграционните експерти, когато трябва да 
вплетат основните права и свободи в процеса на обучение.

На първо място, на професионалистите често им липсват (специфични) познания по 
темата. Жизненоважно е интеграционните служби да снабдяват своите служители и 
доброволци с достъпно поднесена, лесно откриваема и предаваема информация, тъй 
като обикновено те не са юристи. Няма нужда те да са експерти по темата, но източници-
те им следва да бъдат коректни и леснодостъпни. Водещите заниманията играят основ-
на роля в преподаването на знания на новодошлите и е важно информацията да се 
подава коректно във всеки възможен момент. Теми като взаимно уважение и толерант-
ност могат да се засегнат и само с основни познания по човешки права. Обучителите 
следва да се съсредоточат върху тези въпроси и да ги засягат винаги, когато е възможно.

На второ място, експертите следва да се справят с евентуалните езикови предизви-
кателства, тъй като мигрантите често се записват на курсове за социална ориентация на 
езици, различни от майчиния им. Преподавателите следва да положат последователни 
усилия да „преведат“ абстрактни концепции като толерантност, взаимно уважение и 
основни права на прост и ясен език. Засягането на тези въпроси в курсовете следва да 
бъде обект на мониторинг.

Най-сетне, интеграционните специалисти се изправят и пред предизвикателства, 
свързани със съществуващото възприемане на основните права и свободи. Интервюта 
с бенефициенти на курсове по социална интеграция илюстрират, че по въпроса какви 
права и задължения имат новодошлите (и другите граждани) съществуват доста изкри-
вени представи. Концепциите за дискриминация и расизъм също се нуждаят от допъл-
нителни уточнения. Тези представи често заживяват собствен живот в мигрантските 
среди и експертите са призвани да открият и изправят погрешните възприятия.

Има нужда и от изграждане на допълнителен капацитет сред преподаватели и 
съветници. Работата на DISCRI Валония (виж добрите практики, описани в рамките на 
инициативата RACCOMBAT) дава доста идеи как интеграционните експерти да се сдоби-
ят с леснодостъпна и актуална информация по всички въпроси на социалната ориента-
ция, основните права и свободи, толерантността, взаимното уважение и борбата с дис-
криминацията и расизма, която да им даде яснота и вдъхновение как да преподават 
тези въпроси.



Глава 4: Преподаване на толерантност и взаимно 
уважение като част от езиковото обучение 
и културната ориентация

Агнесе Лаце

Езиковото обучение и културната ориентация са едни от най-формализираните еле-
менти на интеграционния процес с установени цели, стратегии за оценка и учебни 
програми. С цел да запознаят чужденците с аспекти от всекидневния живот, ценности-
те, традициите и нормите на обществото, тези форуми са добра възможност за препо-
даване на толерантност и взаимно уважение. В рамките на различните интеграционни 
системи, представени от инициативата RACCOMBAT, има няколко общи елемента, които 
пречат на цялостното включване на основните права в курсовете за социална ориента-
ция, а именно кратката продължителност на курсовете и множеството теми, които 
следва да бъдат покрити за този период. Тази глава разглежда защо и как тези теми 
следва да се включат в дейностите по езиково обучение и културна ориентация.
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Защо преподаването на основни права следва да е част от 
езиковото обучение и културната ориентация?

В рамките на Европейския съюз изучаването на езика на приемащата страна е едно 
от главните условия за успешно включване в обществото. Държавите членки прилагат 
различни подходи към този процес  – осъществяват го университети, частни езикови 
школи, общини, както и организации, специално създадени с цел предоставяне на 
интеграционни услуги. Какъвто и модел на езиково обучение да е избран обаче, то при-
съства даже когато интеграционните системи на страните още се развиват или поддър-
жат твърде малко дейности. Ето защо главната причина преподаването на основни 
права да се включи в езиковото обучение е сравнително постоянното му наличие и 
продължаващото ангажиране на мигрантите с него.

Важно е да се запази балансът между практическите познания, нужни за първона-
чалната адаптация и добрия старт в приемащото общество, теоретичната и практическа 
професионална информация, и специфичните аспекти на основните права, нужни на 
определени етапи от интеграцията. Разбирането на всеки за основните му права е 
важно още от първоначалния период след пристигането (тоест, при търсенето на жили-
ще), така че информация за правната система и за докладването на нарушения следва 
да се дава на ранен етап в процеса на социална ориентация (даже преди пристигането 
на лицата, както става ясно по-долу). Следва да се представят определението за дискри-
минация и институциите, които оказват съдействие и наказват такива актове. В същото 
време, в хода на общото и специализираното професионално езиково обучение посте-
пенно трябва да се въведат по-подробно начините за разпознаване и реакция на проя-
ви на дискриминация. Сведенията за правата, задълженията и ценностите следва да се 
въведат чрез централизиран подход за разработване на подробни програми за езиково 
обучение и учебни планове, които да се интегрират в разнообразни методологии. 
Вторият мотив в езиковото обучение да се включат познания за основните права е нуж-
дата да се определи и разшири представянето на ценностите в приемащото 
общество отвъд курсовете и дейностите по социална ориентация.

Културната ориентация, от своя страна, предлага пространство за информиране на 
новодошлите относно основните права даже преди заминаването за приемащата 
страна. Информацията може да се приспособи към конкретната група, да се вземе пред-
вид нейната ситуация и ориентацията да се проведе на майчин език или на друг раз-
пространен такъв. Ориентация преди заминаването обаче не се прави от всички страни 
членки, ето защо е жизненоважно информацията за основните права да се намира във 
фактологичен и информативен вид онлайн.

Специфичен тип културна ориентация преди пристигането на мигрантите пред став-
ля ват и сведенията, които циркулират сред мигрантските мрежи. Вече установилите 
се сред тях, запознати с приемащото общество, играят роля на посредници и неформал-
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ни съветници. Получилите знания за основните права при пристигането си пък ще 
могат и да съветват съответно новопристигащите. Това потвърждава нуждата от един-
на, ясна и леснодостъпна информация онлайн, представена на мигрантите по раз-
лични начини, включително в рамките на езиковото обучение и културната ориентация.

Културната ориентация след пристигането в страната може да се извършва директ-
но или индиректно чрез различни интеграционни дейности. Включването на информа-
ция за основните права в рамките на езиковото обучение и формалната и неформална 
културна ориентация на групи от различен произход осигурява обмяна на разноо-
бразен жизнен опит и по-нюансирана представа за функционирането на приемащото 
общество през времето. Споделянето на собствени преживявания може да допринесе 
за овластяването на другите – например когато се покаже успешна жалба за дискрими-
нация – и да докаже нагледно колко важно е мигрантите да имат подобни сведения.

Потенциалът на мигрантските мрежи може да се използва и другояче, като членове 
на мигрантските общности бъдат обучени за ментори в процеса на културната ориен-
тация. Нещо повече, за разпространители на информация относно основните права 
могат да бъдат привлечени и представители на приемащото общество, които да участ-
ват в неформални събития като езикови кръгове, „живи библиотеки“, общностно месе-
не на хляб и др. Тези мерки не само улесняват потока на информация за основните 
права, толерантността и взаимното уважение, но и овластяват новодошлите и приема-
щото общество и ги превръщат в популяризатори на тези познания.

Ето защо основното предимство на включването на информация за основните права 
в рамките на езиковото обучение и културната ориентация е дългосрочното, цялостно 
и леснодостъпно информиране и овластяване на новодошлите и укрепване на дву-
странния характер на интеграционния процес.

Къде да се включи преподаването на толерантност и взаимно 
уважение в рамките на езиковото обучение и културната ориентация?

В рамките на програмите за езиково обучение информация за основните права 
може да се включи в модулите, в които се разглеждат сфери на живота, където 
най-често могат да се срещнат примери за дискриминация и ксенофобия, с нара-
стваща сложност с увеличаването на езиковото ниво. По време на проучванията на 
екипа по инициативата, методолози споделиха, че курсовете за начинаещи, ниво А1, не 
биха били подходящи за такива абстрактни концепции. С нарастването на уменията на 
обучаемите обаче, елементи на информация за основните права могат да се включат по 
теми като достъп до услуги (банки, здравеопазване), достъп до работни места (набира-
не на персонал, отношения с колеги), достъп до образование (отношения с учители и 
съученици), достъп до настаняване (обяви за жилища, огледи, отношения със съседи) и 
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отношения на публични места (транспорт, паркове). В тази връзка, когато се изработват 
нови програми, е важно не само да се потърси информация за случаи на дискримина-
ция, но и да се ангажират представители на мигрантските общности, които да посочат 
ситуациите, в които новодошлите биха имали нужда от допълнителна информация.

Важно е в рамките на езиковото обучение и културната ориентация да се разглеждат 
различни типове дискриминация, не само тези, които се смятат за типични за чуж-
денците. Например, макар дискриминацията по етнически и национален признак да е 
най-често срещана, ще бъде важно да се отбележи, че дискриминацията по възраст и 
полов признак също е неприемлива в съответствие с ценностите, които характеризират 
Европейския съюз като общност.

При преподаването на знания за основните права е необходимо да се използват 
съществуващите ресурси. В упражненията следва да се представят налични форму-
ляри за жалби, онлайн бази данни, насоки, мобилни приложения и т.н. По този начин 
новодошлите се запознават и обучават в използването на тези ресурси в и извън клас-
ната стая. Чудесен пример за такова представяне на съществуващ ресурс е мобилното 
приложение ‘Welkom in Antwerpen’, което се дискутира в курсовете по социална ориен-
тация на организацията „Атлас“ в града. Нещо повече, когато се разработва нов ресурс 
или приложение, представянето му на езикови специалисти и представители на общ-
ността следва да е централен елемент от популяризирането му. Подобно директно и 
специално насочено представяне на важен ресурс ще увеличи използването му сред 
мигрантите.

Културната ориентация преди пристигането най-вероятно ще се ограничи до основ-
ните факти относно подхода на приемащата страна към основните права и жалбите в 
случаи на нарушения. Дори и на този етап от интеграцията обаче могат да се представят 
онлайн ресурси.

Дейностите по културна ориентация след пристигането на мигрантите, от своя стра-
на, осигуряват подходящ форум за популяризиране на информацията относно основни-
те права. Други глави в настоящите насоки разглеждат формализираните курсове по 
социална интеграция, но организациите на гражданското общество осигуряват 
допълнителна подкрепа чрез обучение, мониторинг, изследвания, както и подкрепа 
при случаи на дискриминация – по отношение на докладването ѝ и справяне с послед-
ствията. Организациите, специализирани в популяризиране и защита на правата на 
уязвимите групи, имат необходимото експертно познание, макар че то трябва да бъде 
приспособено към имиграционния контекст. Организациите на мигрантите, или пред-
ставляващи мигрантските интереси, могат да служат не само като обучаващи на своята 
общност, а и да дават ценен принос за развитието на програмите за езиково обучение 
и социална ориентация, за да може дадената информация да е максимално относима.
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Как да се преподават основни права като част от езиковото 
обучение и културната ориентация?

Както се уточни по-горе, в рамките на програмите за езиково обучение информация 
за основните права може да се включи в модулите, в които се разглеждат сфери на 
живота, където най-често могат да се срещнат примери за дискриминация и 
ксенофобия, с нарастваща сложност с увеличаването на езиковото ниво. Могат да се 
използват следните формати:

•	 Придобиване на необходимия речников запас чрез работа с текстове – примери за 
(не)дискриминация, например преглед на обяви за жилища и съставяне на мотива-
ционни писма.

•	 Съществуващи информационни ресурси (онлайн, печатни, информационни листи и 
т.н.) и разглеждането им в клас, за да могат новодошлите да разберат информацията 
правилно и да използват наличните сведения.

•	 Интерактивни упражнения за моделиране на реални ситуации от живота, където 
може да се появи дискриминация. Тези упражнения могат да бъдат диалози, групови 
дискусии, симулации, за да могат участниците да видят различни перспективи към 
случки от ежедневието.

•	 Лекции от експерти в сферата на основните права по време на езиковия курс или на 
учебно посещение, по време на което новодошлите не само да получат информация, 
но и да се запознаят с основни институции и организации в приемащото общество.

Дейностите по културна ориентация, изпълнявани от субекти в общността, целят 
повишаване на осведомеността в областта на толерантността и взаимното уважение, с 
внимателно съставена методология, включваща различни социални групи. Събитията 
може да комбинират лекции, житейски истории и интерактивни упражнения, за да се 
постигне обмяна на познания и реален житейски опит. За езиковото обучение и култур-
ната ориентация е важно да се поощрява общуването между новодошлите и приема-
щото общество, като форматите по-горе го позволяват до голяма степен.

Какво да се има предвид при преподаването на толерантност и 
взаимно уважение в рамките на езиковите курсове и културната 
ориентация?

Следват няколко важни момента, които следва да се съобразят в страни, където 
интеграционните системи все още се развиват и представянето на основните права до 
момента е било ограничено до елементарна информация по време на курсовете по 
социална ориентация. Тези елементи при подготовката на програми за езиково обуче-
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ние и културна ориентация служат за създаване на система за обучение по основни 
права, която не фаворизира никоя група и снабдява всички ангажирани лица с нужната 
подкрепа. 

1. Материалите за включването на основните права в рамките на езиковото обучение 
следва да се подготвят централизирано или полуцентрализирано, за да могат 
упражненията и представяната в клас информация да са хармонизирани с интегра-
ционната политика и правната рамка.

2. В подготовката следва да бъдат включени представители на целевата група, които 
да внесат съответните реални преживявания и да приспособят съдържанието към 
същинските нужди на новодошлите и приемащото общество.

3. Преподавателите по езици следва да получат цялостно обучение по основни права, 
за да могат да прилагат интерактивни упражнения по чувствителни въпроси като 
расизъм, ксенофобия и дискриминация. Обучението следва да постави учителите 
пред ясно поставени цели и да им осигури подкрепа и мониторинг за преподаване-
то на тези знания в клас. Те следва да се чувстват компетентни и сигурни, за да могат 
да дадат по-подробна информация за взаимното уважение и толерантността.

4. При разработването на интерактивните упражнения и подготовката на учебни посе-
щения и обмяна на опит, следва да се вземат предвид елементите, които могат да 
възбудят предишни травматични изживявания, особено при бежанците. Ето защо в 
програмите и инициативите следва да бъдат ангажирани не само експерти по основ-
ни права, но и такива по многообразие и междукултурни комуникации.

Заинтересуваните лица следва също да поощрят двустранния характер на интегра-
ционния процес и при преподаването на основни права, взаимно уважение и толерант-
ност. Дейностите по културна ориентация, провеждани от гражданските организации, 
са доказали своя успех при даването на трибуна на новодошлите да разкажат своите 
истории, като така се поощри обмяната на опит и разговора за съществуващите предиз-
викателства, нужните промени и ангажирането на приемащото общество.



Глава 5: Преподаване на толерантност и взаимно 
уважение като част от работата и директните 
контакти на институциите с чужди граждани

Смаранда Витец

Настоящата глава разглежда как партньорските страни по инициативата RACCOMBAT 
прилагат обучението по толерантност и взаимно уважение като част от работата и 
директните контакти на институциите с чужди граждани. Тя обобщава прегледа и ана-
лиза на системите за социална ориентация на партньорските страни и събраните добри 
практики при езиковото обучение и социалната ориентация, като формулира препоръ-
ки към институциите и НПО как да включат основните права, толерантността и взаим-
ното уважение на всеки стадий и във всеки формат на работата с чуждите граждани, и 
контактите на институциите с тях.
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Защо обучението по основни права следва да се включи като част 
от работата и директните контакти на институциите с чужди 
граждани?

Обучението по права на човека е важно като част от дейността на бежанските власти 
по прием на търсещите международна закрила и от работата и директните контакти с 
чужди граждани на съдебната власт, правоохранителните и други органи. То е в осно-
вата на развиването на правозащитна култура, която приема за ценности достойнство-
то, включването и равенството. Обучението по права на човека допринася за социално-
то сближаване, предотвратяването на незаконосъобразно поведение, работата на пра-
воохранителните органи в близост до обществото, управлението на миграцията, демо-
крацията, превенцията и решаването на конфликти и разбирането за многообразие. 
Средство е за развитие на общества, където правата на всеки са зачетени, защитени и 
осъществени. Предоставянето на обучение за правата на човека и толерантността 
помага на държавите да изпълнят международните си задължения и е от ключово зна-
чение за функционирането им.

Както вече се отбеляза в анализа на системата за социална ориентация в България в 
рамките на инициативата RACCOMBAT, успешното противодействие на расизма и ксено-
фобията не зависи само от стратегии и мерки в областта на образованието, участието и 
повишаването на информираността, но, по-важно, от превръщането на социалната 
ориентация в част от общите интеграционни усилия на институции и НПО. Това включва 
подробно представяне на цялостна информация и отива по-далеч от повърхностната 
социална ориентация за търсещи, получили международна закрила и други легално 
пребиваващи чужденци.

От ключово значение е холистичният подход към имиграционните и бежанските 
въпроси, съчетан с дългосрочно планиране на интеграцията на чужденците в страната. 
Следва да се изготви план, който да се приложи от публични и частни заинтересовани 
лица според тяхната експертиза и капацитет. Нещо повече, споразуменията за сътруд-
ничество със съответните органи и изграждането на мрежи от обучени специалисти 
повишават вероятността от устойчиво финансиране на съответните проекти5.

Къде да се включи обучението по толерантност и взаимно 
уважение в работата на институциите и директните им контакти с 
чужди граждани?

Нужен е по-сериозен ангажимент сред институциите за разработване и прилагане 
на систематични и подробни програми за обучение по права на човека и толерантност 

5 Витец, С., Анализ на социалната интеграция и програмите за обучение по румънски език за чужди 
граждани, пребиваващи в Румъния, 2018, Асоциация „Pro Refugiu“.
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във всички сфери на образованието – формално, неформално и информално. Макар 
държавите да носят основната отговорност за популяризиране и осигуряване на обуче-
ние по права на човека, другите участници в социалните процеси, включително образо-
вателните институции, медиите, бежанските центрове, полицията, съдебната власт, 
местните общности, организациите на гражданското общество, правозащитниците и 
частния сектор, могат да играят важна роля в поощряването на образованието по толе-
рантност и взаимно уважение.

В много страни членки съществуващите насоки за интеграция са насочени към 
общинските служители, отговорни за интеграцията на чужденците, и други представи-
тели на институции и НПО. Те обаче не осигуряват обучителен материал за основните 
права и задължения на чужденците, основани на конституционни принципи, ценности 
на обществото и действащото законодателство6.

Структурираното включване на въпросите, които разглежда инициативата 
RACCOMBAT – предотвратяване на расизма, ксенофобията и другите форми на нетоле-
рантност – в курсовете по социална ориентация е нужно, тъй като тези въпроси често 
се изпреварват от по-практически (и често по-спешни за разглеждане) теми. За препо-
давателите е полезно да знаят и как да насочат бенефициентите към организации, 
които да ги подпомогнат по тези въпроси7.

Как да се включи преподаването на основни права в работата и 
контактите на институциите с чужди граждани?

Всички източници, дейности, инициативи, обучения и услуги, осигурявани от дейст-
ващите лица в областта на интеграцията, подпомагат информирането на бенефициен-
тите как да разпознават актове на расизъм и ксенофобия и ги снабдяват със знания, 
умения и опит. По-долу се засягат различни формати на преподаване на основни права, 
методологията за контакти с чуждите граждани, обучителните ресурси, интерактивни-
те методи за преподаване, инструкции за работа с чужденците, продължаващо подпо-
магане и връзки с други форми на обучение.

Директният контакт с чуждите граждани е формат в близост до тези лица и 
метод за подкрепа и допълване на нови и съществуващи инициативи в центрове и по 
проекти за популяризиране на информация относно основните права. Форматът се 
използва основно за информиране за съществуващи услуги и насърчаване на използва-
нето им. Той се осъществява чрез пряк контакт с чужденците в близост до тях от служи-
тели, които обикновено работят в центрове. По този начин, чрез консултации, се иден-

6 Илчева, М., Кънева, А. Анализ на социалната ориентация на чужденци в България. Център за изслед-
ване на демокрацията, 2018.

7 Ван де Пол, С., Ванхьойле, Д. Аналитичен доклад за социалната ориентация в Белгия. Център за мигра-
ция и междукултурни изследвания, Антверпенски университет, 2018.



Глава 534

тифицират пропуски в услугите, задоволяващи нуждите на чужденците. Освен работата 
в близост до лицата, могат да се използват брошури, лекции, групови дискусии, дни на 
отворените врати, аудио и видео материали на различни езици. Нещо повече, органи-
зирането на сесии по основни права и толерантност, съпътстващи дейностите по обуче-
ние и забавление, събира хора от различни националности и етнически произход. Това 
повишава осведомеността по важни въпроси като дискриминация, злоупотреби, поло-
во неравенство и стереотипи, и отговаря на нуждата търсещите закрила, настанени в 
центрове, да се информират за правата и задълженията си в приемащата страна и да се 
повиши нивото на толерантност в рамките на самата бежанска общност.

Знанията за основните права могат да станат и част от пакетите с обучителни 
материали. Разработката на учебници по език за възрастни и деца, учебни тетрадки и 
методически насоки за педагози и обучаеми, и тестове за оценка на компетентностите 
може да използва примери във връзка с основните права, толерантността и взаимното 
уважение. Този акцент може да се запази даже когато фокусът е върху езика. Може да 
се помисли и за насоки за културна адаптация, както се предлага в Румъния8. В изготвя-
нето на подобни материали може да се ангажират мрежи от интеркултурни медиатори, 
доброволци, както и други лица, които работят/предлагат услуги на целевата група. 
Препоръчва се също да се постави акцент върху включването на приемащото об щес-
тво, което да контактува с мигрантите в открита и стимулираща атмосфера. Това поощ-
рява дискусиите относно уважението, толерантността и основните права и свободи. 
Участието на местни хора подобрява и ускорява интеграционния процес и преодолява-
нето на дискриминацията, ксенофобията и социалното изключване9.

Методологията, използвана в контактите с чуждите граждани, също може да допри-
несе за придобиването на знания за основните права. Обучителните програми могат да 
използват интерактивни методи с широк набор от печатни и аудиовизуални матери-
али. Например, курсът по социокултурна ориентация се фокусира върху уменията, 
необходими за посрещане на основни нужди и ежедневни предизвикателства, като ги 
преподава чрез практически упражнения. Интерактивното преподаване включва дис-
кусии, групова работа, ролеви игри/симулации и т.н., които вземат предвид културното 
многообразие, грамотността и образованието, специалните нужди на целевата група и 
се адаптират спрямо общия профил на обучаемите. Засягат се въпроси, свързани с кон-
кретния стадий на интеграционния процес, и се изхожда от първоначалната културна 
ориентация, често включваща членове на вече установени общности. Чужденците 
могат да „преживеят“ определени ценности и култура и да научат за обществените 
услуги чрез общуване с техни доставчици и други членове на приемащото общество в 
различен контекст – училища, религиозни сгради, общностни центрове, публични 
8 Витец, С. Анализ на социалната интеграция и програмите за обучение по румънски език за чужди 

граждани, пребиваващи в Румъния. Асоциация „Pro Refugiu“, 2018.
9 Конторизу, Д. Анализ на социалната ориентация на чужденци в Гърция. Център за европейско консти-

туционно право, 2018.
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институции – и участие в доброволчески и менторски схеми. Ключовите цели са свър-
зани с развиване на основни умения за устна и писмена комуникация, запознаване с 
елементи на културата и цивилизацията на приемащата страна, включването в образо-
вателната система и устойчивата икономика, активното ангажиране в обществото и 
свободното упражняване на правата и свободите. В този смисъл е от ключова важност 
да се вземе предвид специфичният контекст, в който протича преподаването и обуче-
нието, и психологическият профил на чужденците. Съставянето на програмата в кому-
никационен и функционален план предвижда нова роля за учителя/лектора, като под-
будител и мотиватор на ученето. Той се превръща във фактически мениджър на обучи-
телния процес, доставчик на информация, фактор за мотивация за учене, както и диаг-
ностик. Преподавателят следва да укрепи вярата на чужденците в техните собствени 
способности и да осигури позитивна атмосфера за обучение, която да оценява достиже-
нията, а не ограниченията на учебния процес. Изпълнението на препоръчаните учебни 
цели акцентира върху нуждата учителят да използва разнообразни методи и да води 
интерактивни занимания, основани на взаимодействие (аудио-лингвален метод, раз-
казване на истории (storytelling), основано на образи, учене чрез действие, учене чрез 
откриване, мозъчна атака и др.). Формиращата и обобщаващата оценка на учебния 
процес следва да вземе предвид особеностите на всеки един обучаем10.

Общите методи за обучение следва да включват, освен лекции, практически упраж-
нения и интерактивни дискусии по време на часовете, и други инструменти за обучение 
на възрастни. Нужна е и повече подкрепа и информация в областта на правата на чове-
ка като цяло, както и на законодателството за защита от насилие, услугите за подкрепа 
на жертви, насочването и други подобни механизми, културни, обучителни и работни 
посещения.

Целта на преподаването на знания за основните права е бърза ориентация и споде-
ляне на важна информация на майчините езици на целевата група. Подкрепата за посе-
щаване на курсове по местния език, консултирането и противодействието на деквали-
фикацията са първите важни стъпки, които се предприемат в зависимост от индивиду-
алните нужди. Въпросите, свързани с расизма, ксенофобията и дискриминацията при-
състват, но главно във връзка с живота в общността. Уважителните отношения между 
преподавателите, администрацията и целевата група са силен сигнал срещу проявите 
на расизъм и ксенофобия и изискват персоналът да получи инструкции за работа с 
чужди граждани. Обучението по националния език от експерти или доброволци и 
придружаващите го занимания за свободното време, както и съответни консултации 
дават знак на целевата група, че е подкрепена и че приемащото общество го е грижа за 
нея. Така услугите привличат членове на целевата група, които са любопитни и отворе-
ни към интеграция в приемащото общество. Структурното ангажиране на правоохрани-

10 Витец, С. Анализ на социалната интеграция и програмите за обучение по румънски език за чужди 
граждани, пребиваващи в Румъния. Асоциация „Pro Refugiu“, 2018.
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телните органи в съответните услуги също може да бъде важен елемент от про ти во-
дейс твиет о на расизма и ксенофобията11.

За преподаването на основни права е важна и продължаващата подкрепа в раз-
лична форма. Включването на социални работници и ментори осигурява индивидуали-
зация, в рамките на която освен практическото подпомагане в ежедневните ситуации 
се случва и обучение по основни норми. Подобни услуги са жизненоважни за социална-
та ориентация на получилите международна закрила и служат като източник на инфор-
мация, практика и разрешаване на конфликти. Разбира се, не всички членове на целе-
вата група могат да станат част от такава програма, но се отбелязва, че най-уязвимите 
и заплашени от дискриминация лица търсят (и изискват) помощта на социални работ-
ници и ментори12. Що се отнася до центровете за настаняване, основният начин за 
противодействие на расизма и ксенофобията е наличието на подкрепа в случаи на 
дискриминация13.

Освен личния контакт, приложение могат да намерят и дигиталните средства. 
Изработването, например, на мобилно приложение може да се използва за дългосроч-
на подкрепа на бенефициентите след приключването на курса по социална ориентация. 
То може да бъде безплатно и да е насочено към новодошлите чужденци (а също и към 
новодошлите местни граждани и други пребиваващи). Въвеждането на подобно прило-
жение в големите градове има потенциала да увеличи участието и независимостта на 
чуждите граждани в дългосрочен, устойчив аспект, и да им предложи насочване към 
услуги, с които могат да се свържат директно. Добре документиран пример, описан като 
приложение в настоящото издание, се открива в Антверпен.

Най-сетне, могат да се осъществят и връзки с други нива на образование с цел 
популяризиране на правата на човека, толерантността и взаимното уважение. На прак-
тическо ниво следва да се установи връзка със системата на началното и средното 
образование, където да се въведат модули, в които на учениците да се обяснят концеп-
ции като равните права, независимо от произхода. За да се постигне нулева толерант-
ност срещу расизма и ксенофобията и овластяване срещу такива актове, следва да се 
разработят учебници и учебни тетрадки според възрастта и образователната степен на 
учениците.

Що се отнася до правната и институционална рамка, постигането на толерантност 
чрез социална ориентация следва да намери място сред специфичните приоритети на 
институциите, управляващи процесите на миграция и интеграция, с ясно обособени 
права и задължения за всички участващи.
11 Майер, И. Анализ на социалната ориентация на чужденци в Австрия. Европейски център за обучение 

и изследвания в областта на правата на човека и демокрацията, Грац, Австрия, 2018.
12 Лаце, А., Гекс, Р. Анализ на социалната ориентация на чужденци в Латвия. PROVIDUS, 2018.
13 Жибас, К. Преглед на социалната ориентация на чужденци в Литва. Група за развитие на многообрази-

ето и Литовски център за социални изследвания, 2018.



Заключения  
и препоръки:

Настоящите насоки разгледаха различни случаи на преподаване на знания за основ-
ните права като част от езиковото обучение и социалната ориентация на търсещи и 
получили международна закрила и други мигранти. В рамките на страните членки се 
откроиха много предизвикателства, свързани с променящата се социално-политическа 
обстановка. По-долу следват някои заключения, както и препоръки за експерти и лица, 
ангажирани с изготвяне на политики.

Общ въпрос, пред който се изправят обществата, е дали да поверят всички интег-
рационни функции на държавата или да възложат определени дейности на 
доставчици на услуги, много често НПо, или пък да приложат модел, изцяло 
воден от организациите, който най-често се явява във времена на криза, когато на 
приемането и интеграцията не може да се отдели достатъчно институционален капаци-
тет. Моделите, водени от държавата, най-често имат устойчиво финансиране, подкрепа 
от страна на правителството и основан на закона широк достъп до целевите групи. 
Моделите, водени от НПО, пък имат гъвкавост, по-добро разбиране за ежедневните 
трудности на чуждите граждани и по-добра осведоменост за международния контекст. 
Ето защо следва да се установи баланс между двата модела, за да се уравновесят техни-
те силни страни и слабости, свързани с политическата нестабилност и паралелното 
съществуване на дублиране и пропуски в дейностите. НПО могат да получат редица 
функции при интеграцията на чужденците и особено в тяхната социална и правна ори-
ентация, но основната законова и политическа отговорност следва да остане у държа-
вата и следва да се положат усилия в различни насоки с цел баланс между експертиза и 
функции на интеграционното поле:

•	 Законодателната рамка и насоките за политики за интеграция на чужденците 
следва да се разработват съвместно от институции и НПО в рамките на разно-
образни формати.

•	 Доставчиците на курсове по социална ориентация и езици следва да имат мандат да 
информират целевата група за въпроси от областта на основните права.

•	 Правомощията и задълженията на различните заинтересовани лица в областта на 
интеграцията и социалната ориентация следва да се регулират от координационни 
механизми.

Издигане на важността на преподаването 
на основни права в рамките на социалната 
ориентация на ниво политики
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•	 За обединяване на усилията на различните институции и НПО следва да се използват 
общи интеграционни програми и учебни планове, особено когато тези услуги се 
възлагат периодично чрез обществени поръчки, което може да доведе до разнопо-
сочни усилия на доставчиците.

•	 Между доставчиците на услуги и различни специализирани консултативни центрове 
следва да съществуват механизми за насочване.

•	 В дългосрочен план следва да се направят оценки на икономическите и социални 
предимства и недостатъци на възлагането на интеграционни дейности на НПО или 
други доставчици или оставането им в правомощията на държавата.

Що се отнася до преподаването на основни права в кризисен контекст, могат 
да се дадат редица препоръки как измерението на основните права следва да се вклю-
чи като неизменна част от работата в този контекст. При криза на преден план излизат 
други приоритети и основни нужди, така че новодошлите не получават дори основна 
информация за правата си за дълъг период от време, което води до дезориентация, 
липса на интеграция и гетоизация. За практическо справяне с този феномен основните 
права, толерантността и взаимното уважение следва да се включат към средносрочни-
те стратегии. В първите етапи на интеграционния процес новодошлите следва да при-
добият обща представа за социокултурния контекст, в който са попаднали. Това може 
да се постигне чрез разпространяване на информационни брошури по време на регис-
трацията в бежанската агенция или при другите компетентни власти, или при приема и 
регистрацията в лагери или програми и схеми за настаняване. На етапа на прием може 
да се осъществи и дискусия за ориентация, в която да се даде основна информация за 
права в сфери като здравеопазване, процедура за даване на международна закрила, 
настаняване и т.н. Друг начин да се подчертае обвързващата природа на основните 
права е включването на такива насоки в общите правила за настаняване и намиране на 
жилище. На този етап могат да се проведат и дискусии с по-подробна информация на 
тема образование (езикови курсове), интеграция на трудовия пазар, дискриминация и 
расизъм, демокрация и човешки права. Препоръчва се подход от три стъпки, включващ 
представяне на основните права чрез брошури с илюстрации на езиците на новодош-
лите, следвани от адаптирани, персонализирани дискусии с подкрепата на социални 
работници и юристи от НПО, или представители на институции, и трети етап с казуси, 
ролеви игри и симулации.

Що се отнася до обучението в сферата на основните права като част от утвър-
дените интеграционни системи, все още има много какво да се желае по структурно-
то включване на тези концепции. По-горе бе подчертано, че интеграцията е многостра-
нен процес, който обхваща цялото общество. Основните права и свободи също включ-
ват всички социални групи и изискват баланс между техните интереси. На този етап, 
основните права, ако въобще са включени в утвърдените системи, се споменават бегло, 
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а е нужно това да стане по-структурирано и прагматично. Въпросите на толерантност-
та, взаимното уважение и свободата могат да се засегнат даже в дискусиите на практи-
чески теми. Основното е да се поднася вярна информация при всеки удобен случай. 
Предизвикателствата засягат липсата на (специализирани) познания у преподаватели-
те. За преодоляването им са нужни насоки и повишаване на общата осведоменост 
относно важността на основните права и свободи. Преподаването на такива теми, на 
фона на често ограничените езикови умения на новодошлите, също може да се окаже 
сложно. Най-сетне, учителите често се сблъскват с погрешни възприятия и идеи относ-
но основните права. Ето защо са нужни много разяснения за тях, както и за расизма и 
дискриминацията, не само сред мигрантите (но и сред собствените граждани). Темата за 
толерантността може да се засегне и в езиковото обучение, и при социалната ориента-
ция. Информация за основните права може да се даде по структуриран начин и от гост-
лектори, при учебни посещения, както и при кариерни консултации.

По въпроса за преподаването на толерантност и взаимно уважение като част 
от езиковите курсове и културната ориентация, основната ценност на включването 
му е дългосрочният ефект на детайлното и постепенно обучение и леснодостъпната 
информация, която овластява новодошлите и укрепва двустранния характер на интег-
рационния процес. Изисква се централизиран подход при разработването на подробни 
програми и учебни планове, които да се интегрират в разнообразни методологии за 
преподаване, както и внимателна подготовка на учители, ментори от мигрантските 
общности и експерти от неправителствените организации, за да може обучението по 
основни права да се провежда по овластяващ, а не маргинализиращ начин. Важно е в 
процеса на разработване на програмите да се включат и самите мигранти, които също 
да посочат различни типове дискриминация. Също така е важно да се осигури единна, 
ясна и леснодостъпна информация онлайн, която да улесни усилията за културна ори-
ентация преди и след пристигането. Най-сетне, езиковите курсове и събитията за кул-
турна ориентация са пространства за обмяна на различен жизнен опит и по-нюансира-
но представяне на функционирането на приемащото общество през времето.

Що се отнася до преподаването на толерантност и взаимно уважение като 
част от работата и директните контакти на институциите с чуждите граждани, те 
се извършват в близост до тези лица и са метод, който подкрепя и допълва работата с 
чужденци в центрове и по проекти за популяризиране на основните права. Дава се 
информация за съществуващи услуги и се поощрява използването им. Така могат да се 
идентифицират, чрез съответни консултации, и евентуални празноти. Освен прекия 
контакт за подобряване на познанията за основните права могат да се използват бро-
шури, лекции, групови дискусии, дни на отворените врати, аудио и видео материали на 
различни езици. Организацията на дискусии за основните права, които да придружават 
събитията за обучение и забавление, събира на едно място хора от различни национал-
ности и етнически произход. Подобни дискусии подобряват осведомеността по важни 
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въпроси като дискриминация, злоупотреби, полово неравенство и стереотипи, и отго-
варят на спешната нужда търсещите международна закрила, настанени в центрове, да 
се информират за правата и задълженията си, и да се повиши цялостното ниво на толе-
рантност в рамките на самата мигрантска общност.



Белгия

Welkom in Antwerpen 
(мобилно приложение)

Снимка: Мобилно приложение Welkom in Antwerpen, Атлас Антверпен

Ниво на изпълнение Местно

Име на изпълняващата 
организация

Партньори

„Атлас Антверпен” – център за гражданска интеграция, 
който предоставя информация и подкрепа на организации 
и новодошли лица, чиито майчин език не е фламандски.

Градска управа Антверпен

Digipolis Антверпен – организация, подпомагаща 
изработващите политики в Антверпен (и Гент), 
специализирана в информационните и комуникационни 
технологии
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Основна идея,  
първоначална ситуация 
(защо?) 

•	 Преодоляване на „дигиталното изключване” на новоп-
ристигнали лица с различен майчин език, нискоквали-
фицирани хора или хора без дигитални умения. На 
тези лица, когато пристигат, се налага да се свързват и 
да взаимодействат с много организации, различни 
видове услуги (онлайн и офлайн), като достъпът до тях 
често е труден (поради липса на компютър, недоста-
тъчни езикови умения и т.н.).

•	 Предоставяне на алтернатива на статичните докумен-
ти с полезни адреси на хартия.

Цел

•	 предоставяне на персонализирана информация;

•	 предоставяне на актуална информация;

•	 намаляване на дигиталното изключване (мобилното 
приложение е дигитален инструмент, направен по 
поръчка специално за целевата група, но все пак е 
полезен и за гражданите).

Описание  
на практиката 

•	 Предлага се само на фламандски език и може да се 
инсталира на смартфон или таблет.

•	 Предоставя на новопристигнали лица полезни адреси 
на организации и услуги в Антверпен въз основа на 
адреса на потребителя или на текущото му 
местоположение, записано в телефона им, а не на 
сървър.

•	 Показва организациите с адрес и карта, включително 
спрямо текущото местоположение и домашния адрес 
на самите лица. Списъкът се съхранява на телефона и 
следователно е налице и офлайн. Също така е 
възможно да се планира маршрут, което позволява на 
потребителите да виждат как да стигнат до 
съответното място.
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Описание  
на практиката

•	 Дава информация и снимки на документи/предмети, 
които хората трябва да носят със себе си в зависимост 
от услугата, която планират да посетят: от снимки на 
лични карти, шофьорски книжки и данъчни докумен-
ти до картини на плувни съоръжения и монетите, 
които са необходими за използване на местния плу-
вен басейн.

•	 Няколко заглавия в приложението, които насочват 
потребителите към подробна информация – по теми 
като: номера на горещи линии, животът в града, адми-
нистрация, фламандски език, образование, работа, 
здравеопазване, деца, свободно време, транспорт и 
документи.

•	 Информацията е организирана по единен и леснодос-
тъпен начин, подобно на мобилните приложения 
Facebook и WhatsApp. Приложението е разработено в 
цветовете на град Антверпен, използваният език е 
лесен и прост.

•	 Налична е звукова подкрепа, позволяваща на хората 
да чуят правилното произношение на думи, което 
предоставя допълнителна възможност те да практи-
куват фламандски.

•	 Има налична визуализация – например: снимки и 
документи, които да носят, лесни за четене лога, за да 
се увеличи разпознаваемостта на организациите.

Ръководена от
Компетентните власти, „Атлас Антверпен” и местните 
органи

Времева рамка  
(начало/край/текуща)

Начало: септември 2016 г.

Край: март 2018 г. с пускането на приложението след 
пилотната фаза

Текуща

Самостоятелна инициа-
тива или включена в 
други инициативи?

Самостоятелна
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Основна целева група 
(граждани на приемаща-
та страна, чужденци – 
видове)

Граждани на приемащата страна, граждани на ЕС, граж-
дани на трети страни, лица, търсещи или получили меж-
дународна закрила 

Популяризиране

Популяризирането на това приложение се осъществява 
по няколко начина:

•	 Устното популяризиране изглежда най-ефективно – 
приложението се използва във всички курсове/часове 
по социална ориентация (преподавани на над 30 
езика), в които хората изтеглят приложението и 
научават как да го използват. Те биват насърчавани да 
запазят адреса си в приложението, за да намерят 
услугите, намиращи се в близост до тях.

•	 Използва се и печатната реклама (на опростен 
фламандски език). Листовки и плакати могат да бъдат 
видени на различни места в Антверпен.

•	 Дигиталната реклама също представлява важен 
начин за популяризиране на приложението. Уебсайтът 
на „Атлас Антверпен” популяризира приложението на 
фламандски език. Сайтът обяснява как се работи с 
него, показани са снимки и видео. Приложението 
също така се показва на страницата на „Атлас 
Антверпен“ във Facebook. И на последно място, 
видеото за популяризиране се използва в различни 
ситуации в класната стая. Този видео клип може да се 
гледа на английски, арабски, полски и испански език, 
но не е достъпен онлайн.

Предоставяне на инфор-
мация относно правни-
те, практическите и про-
цедурните аспекти на 
защитата срещу раси-
зъм / омраза и дискри-
минация

Да
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Методи за преподаване 
на език / съдържание

Приложението се популяризира и използването му се 
обяснява по време на курсовете за социална ориентация, 
но всеки е свободен да го изтегли и използва, когато 
реши.

Достъпност

Свободно достъпно, нужен е само смартфон, размер 
34,4 MB, подходящ както за iOS, така и за Андроид.

Задължително: не

Изследванията показват, че във всеки клас по социална 
ориентация над 85% от участниците използват смартфон, 
а за тези, които не разполагат с такъв, на разположение в 
„Атлас” има 80 таблета.

Бюджет, източници 
на финансиране 

40 000 евро за създаването на приложението и за 5 годи-
ни техническа поддръжка, предоставени от местните 
власти в Антверпен и „Атлас Антверпен”.

След стартирането на приложението, разходите по под-
дръжката ще бъдат поети от „Атлас Антверпен”. Разходите 
за персонал не се включват в бюджета.

Източници и справки 
(хипервръзки)

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nieuw-in-antwerpen/
app-welkom-in-antwerpen 

https://www.digipolis.be/
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Предвижда ли се оценка 
на въздействието?

Колко често?

От кого?

Включени ли са пред-
ставителите на целева-
та група в оценката, 
които са включени?   
Ако да, как?

Методи за оценка на 
въздействието:

Базирани ли са на пока-
затели? Ако да, моля 
посочете някои от тези 
показатели/индикатори

Приложението постоянно се наблюдава и актуализира. 
Веднъж годишно се предвижда оценка с бенефициенти-
те и с разработчиците на проекта. При оценката е 
невъзможно да се свърже личната информация с дей-
ностите на хората. Организациите, които са посочени в 
приложението, също редовно се търсят за обратна 
връзка и даване на оценка.

Кои заинтересовани 
лица/общности са 
включени?

Учители по социална ориентация, доставчици на услуги

Степен на включване Доброволно/институционализирано
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Как може да се противо-
действа на расизма и 
ксенофобията чрез тази 
дейност?

Welkom in Antwerpen е приложение, което предлага на 
хората насочване към услуги, с които могат да се свържат 
директно, без да имат нужда да търсят съдействието на 
други организации. Правна информация и информация 
за дискриминация, например, може да бъде намерена на 
различни места.

„Живот“ (на фламандски: wonen) предоставя информа-
ция за търсенето на жилище, придвижването из града, 
цени на бензин, вода и електричество, събиране на отпа-
дъци, продукти втора ръка, полиция, финансова и правна 
информация. Този раздел може да препрати потребителя 
към: бюро за правна помощ, към ’woonkantoren‘ (предла-
гащо безплатна информация за строителство, ремонт, 
отдаване и вземане под наем и за живота в Антверпен 
като цяло), към организация на наемодатели, UNIA 
(Федералният център за равни възможности – в случай 
на дискриминация) или към градския отдел, отговарящ 
за посредничеството при отдаване под наем. Няколко от 
тези организации предлагат услуги за новопристигнали 
граждани на трети страни в случай на дискриминация 
или при други правни въпроси.

Разделът „Администрация“ позволява на потребителите 
да получат знания по въпроси, свързани с местната 
администрация, градските услуги, правната информация 
за местожителството и данъците. Този раздел препраща 
потребителите към бюро за правна помощ, службата в 
Антверпен, отговаряща за доброволното завръщане на 
мигранти, социален център за чужденци, където се пред-
лагат безплатни правни консултации и CAW, консултант-
ска организация, насочена към миграцията.

В бъдеще се планира да бъде добавен и друг важен кон-
такт, а именно омбудсманът. Това е службата, с която 
мигрантите могат да се свържат, за да подадат жалба 
относно градските структури и услуги в Антверпен.  
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Как може да се измери 
въздействието на тази 
практика?

Засега за разработчиците е видим само броят на изтег-
ляния на приложението. В бъдеще ще има и по-изчер-
пателен анализ на потребителите и в часовете по 
социална ориентация ще бъде разработен въпросник, 
за да се установи кои елементи са най-търсени в при-
ложението.

Елементи  
на устойчивост

Приложението се използва в различни часове по соци-
ална ориентация. Когато трябва да се търси информа-
ция, хората се насърчават да го използват, както и да 
съхраняват информацията, която е полезна за тях. 
Успехът на приложението може да се отдаде на попу-
ляризирането и използването му в часовете. Дори 
когато хората отначало се колебаят или са скептични, 
по-късно те осъзнават силата и полезността на прило-
жението. Използването му в някои от часовете в 
60-часовия курс по социална ориентация се оказва 
много ползотворно. Освен учителите по социална ори-
ентация, други служители в „Атлас“ (наставници, 
tragebegeleiding) също информират новодошлите за 
приложението. Самите хора се насърчават да кажат на 
останалите си познати за него, за да се увеличи потреб-
лението.
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Елементи  
на преносимост

Засега приложението съществува само в Антверпен, 
но други белгийски градове разработват собствени. 
Мехелен, Брюж и Кортрейк например, работят по 
подобни приложения със свои разработчици. 
Възможно е обаче бъдещите приложения да бъдат 
разработени на база рамката и съдържанието на 
„Добре дошли в Антверпен“, което би намалило значи-
телно разходите. Разработчиците могат да помогнат 
при създаването на такива нови градски приложения. 
Основите вече съществуват и просто трябва да бъдат 
приложени по подходящ начин, за да дадат начало на 
нови приложения. Досега това все още не е станало. 
„Атлас Антверпен“ не се стреми да продаде приложе-
нието, но е отворен за контакти, за да се възползват и 
други от неговата работа и проучвания относно това, 
от което действително се нуждаят потребителите. 
Освен възможност за пренасяне на практиката към 
различни градове, приложението може да се използва 
и в други случаи. Пример за това са затворници, които 
очакват скоро да бъдат освободени. Те могат да 
използват приложението, за да се улесни процесът по 
изграждането на новия им живот извън затвора.

При интерес, можете да се свържете с разработчиците 
за допълнителна информация чрез екипа на 
RACCOMBAT.





България

Месене на хляб за социално включване

Снимка: Лора Димитрова

Място на провеждане София

Ниво на изпълнение Местно

Име на изпълняващата 
организация

Партньори

Основна изпълняваща институция: неправителствената 
организация „Международен съвет на самодейните сре-
дища – Програма: Мрежа Хлебни Къщи (МХК)“

Партньори: Съвет на жените бежанки в България Council 
of Refugee Women in Bulgaria, Мулти Култи Колектив Multi 
Kulti Collective, ВКБООН България UNHCR – the UN Refugee 
Agency in Bulgaria, Каритас София Caritas-Sofia.
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Основна идея, първона-
чална ситуация (защо?) 

Организиране на колективно месене на хляб и събития в 
общността, целящи социално включване, с които могат 
да се ангажират всички групи мигранти, включително 
жени и млади мъже, но и деца и цели семейства.

Практиката отговаря на предизвикателствата в областта 
на междукултурния диалог и културното участие, както и 
на участието в местния обществен живот. По-точно, тази 
практика помага да се преодолеят следните проблеми, 
пред които са изправени мигрантите в приемащата 
общност:

•	 липса на разнообразни обществени събития, в които 
мигрантите да се срещнат и взаимодействат с местна-
та общност;

•	 ограничен достъп до събития с представители на 
местната общност в резултат на липса на информа-
ция, защитена и безопасна среда, възможности за 
транспорт, езикови бариери и др.;

•	 културни бариери, причинени от различни религи-
озни убеждения, различни начини на мислене и 
поведение.

Това е една от малкото инициативи, допринасящи за 
социалното овластяване на мигрантите и създаването 
на възможности за свободно изразяване и споделяне на 
техните идеи, умения и култура.

Друг проблем, който практиката частично разрешава, са 
условията на живот в регистрационно-приемателните 
центрове, в които са настанени мигрантите, като напри-
мер ограничено пространство за приготвяне на храна, 
както и недостиг на хранителни продукти.
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Цел

Смесените събития за месене на хляб, събитията за кули-
нарен обмен и събитията за играене на настолна игра 
създават възможности за естествена и директна 
комуникация. Всички събития се провеждат с помощта 
на преводачи, които помагат за осигуряването на разби-
ране между двете страни.

Всички стъпки на събитията, базирани на метода „Театър 
на трохите“, имат за цел да насърчават комуникацията, 
но също и прякото сътрудничество.

Събитието за кулинарен обмен поставя мигрантите в 
ролята на лидери и експерти, като ги прави фасили-
татори. Събитията се провеждат в неформална атмосфе-
ра, така че има възможност за задаване на въпроси, дис-
кусии и споделяне на знания.

По време на играта „Създай Хлебна къща“, участниците са 
поканени да работят заедно, като споделят своите 
наблюдения, мнения и идеи, но също така и обсъждат 
решения по различни социални въпроси и вземат демо-
кратични решения.
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Описание  
на практиката 

Практиката „Месене на хляб за социално включване“ се 
състои от иновативни и креативни колективни  събития 
за приготвяне на хляб и други общностни  срещи, насоче-
ни към:

•	 смесване на мигрантите с местното население и 
създаване на възможности за взаимодействие и кул-
турен обмен, което води до преодоляване на пред-
разсъдъците и изграждането на истински общности;

•	 осигуряване на защитено пространство за миг-
рантите, където те могат да се занимават с творчески 
дейности, да прекарат известно време извън еже-
дневната си среда и да подобрят езиковите си и соци-
ални умения.

За да постигне тези цели, МХК организира различни 
събития за социално включване, базирани на доказани 
методи за изграждане на общности, по-специално 
метода „Театър на трохите“. Той се състои от рисуване 
в брашно на изображения, изразяващи идеи по предва-
рително избрана от групата тема, след това свързване на 
изображенията в съвместен разказ, приготвяне на тесто 
по двойки и приготвяне на хлебни фигури, които накрая 
изиграват колективна история, създадена с участието на 
всички участници.

За да постигне тази цел, МХК организира следните видо-
ве събития, базирани на метода  „Театър на трохите“:

•	 Смесени образователни събития за месене на 
хляб за деца (между 4 и 14 години) от мигрантската 
и от местната общност. Те подобряват езиковите и 
социалните умения на децата, но също така 
насърчават междукултурния диалог, като създават 
възможност родителите да взаимодействат по 
естествен и приятен начин.
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Описание  
на практиката 

•	 Смесени събития за приготвяне на хляб, насоче-
ни към млади хора (между 15 и 25 години) от миг-
рантската и местната общност. Те създават простран-
ство за директна комуникация; вдъхновяват младите 
хора да представят бъдещото си професионално и 
социално развитие в новия контекст; позволяват пре-
одоляването на стереотипите и спомагат за ефектив-
ния междукултурен диалог.

•	 Събития за приготвяне на хляб за групи от деца 
или жени. Тези събития предоставят домашна и безо-
пасна среда, в която мигрантите се ангажират със 
забавни и релаксиращи дейности. Те дават простран-
ство за самоизразяване, но също така и възможност 
за подобряване на езиковите умения и придобиване 
на нови способности.

Допълнителните дейности, които се изпълняват, са:

•	 Събития за кулинарен обмен  – жени-бежанки 
представят традиционни рецепти на местната общ-
ност. Събитието насърчава овластяването на жените, 
които влизат в ролята на фасилитатори, като включва 
взаимодействие, колективни дейности и споделяне 
на знания, опит и традиции.

•	 Игране на игра за социално предприемачество – 
смесени групи или групи само от мигранти  участват в 
играта „Създай Хлебна къща“, част от образователна-
та игра „Хлебари без граници“, създадена от основа-
теля на МХК Надежда Савова-Григорова. Играчите 
идентифицират проблемите и предизвикателствата 
на своята общност или страна; колективно представят 
и предлагат решения чрез създаване на социално 
предприятие, като разработват базов бизнес модел. 
Събитието вдъхновява и преподава основни умения 
за социално предприемачество, предлага идеи за 
професионално развитие и насърчава цялостното 
овластяване на участниците.
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Ръководена от

Гражданското общество, а именно:

Българската неправителствена организация 
„Международен съвет на самодейните средища  – 
Програма: Мрежа Хлебни Къщи“

Времева рамка  
(начало/край/текуща)

Начало: май 2016 

Текуща

Самостоятелна инициа-
тива или включена в 
други инициативи?

Събитията за кулинарен обмен се организират като 
самостоятелна инициатива, а останалите като част от 
други текущи проекти, а именно:

„Всички сме замесени от едно тесто“ (ноември  2017–
юни  2018 г.), финансиран от Представителството на 
ВКБООН в България

Този проект беше реализиран от „Хлебна къща София“, 
заедно със Съвета на жените бежанки в България, и 
финансиран от ВКБООН. Неговата цел бе по-добрата 
интеграция на бежанската общност в България. Като част 
от проекта, деца на възраст между 7 и 11 години от 
бежанската (Сирия, Афганистан и Ирак) и местната общ-
ности участваха в серия от образователни дейности, като 
родителите им също имаха възможност да се опознаят.

„B(re)aking Bread and Borders“ (ноември 2017  – 
октомври  2018 г.), финансиран от Фондация за мир 
Niwano

Проектът беше изпълнен от „Хлебна къща София“ в парт-
ньорство с „Хлебна къща Пловдив“. Неговата цел бе пре-
одоляване на стереотипите между български младежи и 
основни малцинствени групи в България – граждани от 
турски, ромски, арменски и еврейски произход, както и 
нови малцинствени групи от различни арабски държави.
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Самостоятелна инициа-
тива или включена в 
други инициативи?

„Като у дома – месим, споделяме, играем“ (март – юли 
2018 г.): финансиран от Международната организация по 
миграция (МОМ) и Фонда за убежище, миграция и инте-
грация на Европейската комисия

Проектът беше реализиран в сътрудничество със Съвета 
на жените бежанки в България. Целта му бе да допринесе 
за интеграцията на деца от семейства, търсещи закрила, 
както и на жени от Сирия, Ирак, Иран и Афганистан, тър-
сещи закрила. Като част от проекта „Мрежа Хлебни 
Къщи” проведе 12 събития: 6 образователни срещи за 
месене на хляб с деца и 6 с жени.

Основна целева група 
(граждани на приемаща-
та страна, чужденци – 
видове)

Граждани на ЕС – българи 

Лица, търсещи или получили международна закрила (от 
Сирия, Афганистан и Ирак)

Популяризиране  

Събитията се популяризират предимно чрез профилите в 
социалните мрежи и уеб страниците на „Мрежа Хлебни 
Къщи“, както и с помощта на партньори. Повечето публи-
кации са на български език, но някои от тях са преведени 
и на английски език.

Предоставяне на инфор-
мация относно правни-
те, практическите и про-
цедурните аспекти на 
защитата срещу раси-
зъм / омраза и дискри-
минация

Не

Методи за преподаване 
на език / съдържание

Всички събития се провеждат с помощта на преводачи.

Смесените образователни събития за месене на хляб за 
деца от мигрантската и местната общност подобряват 
езиковите умения на децата чрез творчески дейности, в 
които децата мигранти учат български по забавен и 
неформален начин. 
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Достъпност

Заплащане: Събитията са със свободен достъп за учас-
тниците

Задължително: не

Критерии за подбор на участниците: Участниците в 
местната общност се канят с помощта на социалните 
медии, като няма критерии за тяхното участие. 
Участниците от мигрантската общност се канят за учас-
тие от партньори на МХК и други заинтересовани страни, 
които работят директно с мигрантите, по адаптирани от 
тях критерии.

Бюджет, източници 
на финансиране 

Проектен принцип

Източници и справки 
(хипервръзки)

Смесено образователно събитие за месене на хляб с 
деца:

‘We’re all made from the same dough’, 24.02.2018, topic: My 
mother language

Смесено образователно събитие за месене на хляб с 
младежи:

‘B(re)aking bread and borders’, 13.07.2018, topic: Who am I 
and what are my challenges

Събитие за месене на хляб с деца мигранти:

‘Like at home – we make bread, we share, we play’, 19.06.2018, 
topic: My friends

Събитие за месене на хляб с жени мигранти:

‘Like at home – we make bread, we share, we play’, 7.03.2018, 
topic: Who am I and where do I come from?

Събитие за кулинарен обмен:

‘Breads of the East’, 17.02.2018, content: sharing 3 different 
pastry recipes from the Middle East

Събитие за игра за социално предприемачество:

‘B(re)aking bread and borders’, 13.05.2018, topic: The social 
issues in our community
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Предвижда ли се оценка 
на въздействието?

Не

Кои са представителите 
на приемащите  
общности, които са 
включени?

Всички събития, организирани от МХК, които включват 
определени уязвими групи, се осъществяват в партньор-
ство със заинтересовани страни, които работят директно 
с мигрантската общност (Council of Refugee Women in 
Bulgaria, Multi Kulti Collective, UNHCR - the UN Refugee 
Agency in Bulgaria, Caritas-Sofia). Партньорите на МХК ана-
лизират нуждите, интересите и способностите на целева-
та група и заедно с екипа на МХК разработват програми, 
които са адекватни и фокусирани върху проблемите, 
както и адаптирани към динамиката на групите. 

За организирането на смесени образователни събития за 
месене на хляб с деца, МХК си сътрудничи с училища, 
както и с частни образователни центрове, които желаят 
да включат своите ученици в събитията.

Участниците също така се включват в избора на съдържа-
нието на събитията, което е съобразено с интересите на 
групите, избрано по демократичен и активен начин и 
отговарящо на нуждите на участниците.

Степен на включване На доброволен принцип

Как може да се противо-
действа на расизма и 
ксенофобията чрез тази 
дейност?

„Месенето на хляб за социално включване“  отговаря на 
концепцията на Хлебната къща като достъпно и уютно 
пространство, където хора от всички сфери на живота 
могат да се събират и да участват в колективни творче-
ски дейности по начин, който подчертава тяхното равен-
ство и взема предвид техните различни способности.
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Как може да се противо-
действа на расизма и 
ксенофобията чрез тази 
дейност?

Екипът на МХК вярва, че на ксенофобията и дискримина-
цията може да се противодейства чрез културен диалог 
и пряка комуникация. Смесените работилници за хляб, 
събитията за кулинарен обмен и събитията за играене 
на настолни игри имат за цел да създадат разнообразни 
възможности за срещи и директно общуване. Всички 
събития се провеждат с помощта на преводачи, които 
осигуряват взаимното разбирателство и дават възмож-
ност на участниците да се изразяват свободно и на 
собствения си език. 

Освен това всички стъпки от  събитията, базирани на 
метода „Театър на трохите“, имат за цел да насърчат пря-
кото сътрудничество чрез:

•	 демократичен избор – групата взема демократично 
решение по темата на събитието;

•	 представяне на личната гледна точка –  всеки участ-
ник споделя своето мнение и идея по темата;

•	 споделяне на чувствителни лични истории – месенето 
на хляб със своето усещане, аромат и символика на 
дома и семейството докосва хората дълбоко и им 
помага лесно да се отварят към другите;

•	 работа в екип – участниците работят по двойки;

•	 групова работа – събитието завършва с колективен 
разказ и споделяне на приготвения хляб.

Друго нещо, което спомага за премахването на стерео-
типите, е показването на положителни индивидуални 
примери. Събитията за кулинарен обмен поставят миг-
рантите в ролята на лидери и експерти, като им предос-
тавят функцията на фасилитатори. По този начин, те 
могат да представят своите способности и знания, чрез 
които показват добър индивидуален пример. Събитията 
се организират по неформален начин, с редица възмож-
ности за задаване на въпроси, дискусии и споделяне на 
знания.
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Как може да се противо-
действа на расизма и 
ксенофобията чрез тази 
дейност?

Друг начин за противодействие на ксенофобията е да се 
покаже потенциалният принос на мигрантите към обще-
ството. По време на събитията, посветени на играта 
„Създай Хлебна къща“, участниците от мигрантската и 
местната общност споделят своите наблюдения, мнения 
и идеи, но също така обсъждат решения на редица соци-
ални въпроси и разработват общи планове за социални 
инициативи.

Опитът на МХК показва, че събитията с участието на миг-
ранти, и особено смесените събития, привличат голямо 
внимание от страна на медиите. Това допринася за тяхно-
то популяризиране и привлича повече местни хора и 
членове на общността. Медийното отразяване спомага и 
за промяната и подобряването на имиджа на мигрантите 
в обществото и насърчава тяхното приемане.

Как може да се измери 
въздействието на тази 
практика?

Тъй като голяма част от участниците са мигранти, които 
живеят в България само временно, участниците в групи-
те често се променят. Това прави трудни дългосрочните 
наблюдения и измерването на въздействието. 
Независимо от това, организаторите на събитията молят 
за обратна връзка и лични мнения след срещите. 
Обратната връзка след всички семинари е много поло-
жителна и всички участници изразяват готовността си да 
участват отново в подобни събития.

Възможно е да се въведат въпросници, които да измер-
ват въздействието преди и след събитието, но съществу-
ва риск това да повлияе на цялостната атмосфера на 
срещите, правейки ги по-формални.

Елементи  
на устойчивост

„Месенето на хляб за социално включване“, както и всич-
ки мероприятия, насочени към общността и разработени 
от МХК, могат да се провеждат във всяка социално-кул-
турна среда и всеки времеви период, независимо от 
религиозния произход на участниците и свързаните с 
това хранителни ограничения Тези методи се радват на 
популярност и привърженици вече повече от 10 години, 
което доказва тяхната устойчивост.
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Елементи  
на преносимост 

Основно предимство на практиката е, че от логистична 
гледна точка е лесно да се организира и не изисква специ-
ални условия. Хлябът, кулинарните уроци и игрите могат 
да се организират както на закрито, така и на открито. 
Продуктите (като брашно, сол, захар, мая, вода и евенту-
ално други основни продукти за кулинарния обмен), 
както и други материали (като маси, купи, сита и, по жела-
ние, престилки и столове) са достъпни и лесно адаптиру-
еми към ресурсите на организаторите и участниците. 
Това прави практиката устойчива, като не я ограничава 
само до конкретно време и логистични условия.



Австрия

Weichenstellwerk – Езиково училище и училище за живот

Снимка: Мадалена Вивона

Място на провеждане Грац

Ниво на изпълнение Местно 

Име на изпълняващата 
организация/институция

Партньори

Асоциация Gemeinsam Sicher (Безопасно заедно)

Община Грац и холдингово дружество (парични средства 
и помещения)
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Основна идея, първона-
чална ситуация (защо?) 

Преди известно време в парк в Грац има много силно 
присъствие на афганистанци и сирийци, търсещи закри-
ла. Хората в квартала се чувстват несигурни. Полицията и 
една църква, разположена в близост до парка, решават 
да предложат на търсещите закрила смислени алтерна-
тиви – безплатни курсове по немски език, предоставяни 
от доброволци. Безопасността и чувството на сигурност 
на местното население в района е първоначалната идея 
зад тази мярка: местното население да бъде успокоено, 
като на търсещите закрила се предостави възможност да 
се занимават с нещо по-смислено. Малката гражданска 
инициатива скоро става по-голяма и към момента се 
финансира и подкрепя от община Грац.

Цел
Създаване на лесно достъпни образователни и профе-
сионални услуги за целевата група
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Описание  
на практиката

Услугата се състои от три компонента: езиково обучение, 
семинари и развлекателни дейности за уплътняване на 
свободното време.

Семинари: униформени полицаи предлагат семинари за 
правата на човека. Те се състоят от теми относно равно-
поставеността, наказателното право, защитата от наси-
лие. След това участниците могат да задават въпроси. 
Атмосферата е много уютна и предразполага към откри-
ти разговори. Семинарите траят 45 минути и се предлагат 
на всеки два месеца. Понякога след тях членовете на 
целевата група се осмеляват да съобщят и за престъпле-
ния, на които са станали жертва, тъй като срещите имат 
силен ефект за постигане на доверие.

Езиково обучение: учители доброволци предлагат езико-
во обучение, където се разглеждат и въпроси, свързани с 
антидискриминацията, ксенофобията и расизма. 
Учителите разработват езиковия си курс по холистичен 
начин и, освен друго, предлагат и консултиране, съвети и 
препоръки на целевата група при поискване.

Курсовете по немски език, които са част от задължител-
ния ’Startpaket Deutsch’ и се координират от Австрийските 
фондове за интеграция, се предлагат и във 
Weichenstellwerk. Те обаче се предлагат в много по-малка 
степен от курсовете, водени от доброволците. Например, 
през 2017 г. курсовете, водени от доброволците, имат 120 
участници, а задължителните курсове имат едва 7 учас-
тници.

Развлекателни дейности за уплътняване на свободното 
време: организират се сесии и семинари по изкуства, 
музика, спортни събития, туризъм, готвене и други.

Ръководена от Гражданско общество, полиция, църква, общинска управа

Времева рамка (начало/ 
край/ текуща)

Начало: 2014 г.

Текущо: финансирането се предоставя ежегодно

Самостоятелна инициа-
тива или включена в 
други инициативи?

Самостоятелна

Включена в други инициативи, а именно: Association 
Gemeinsam sicher
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Основна целева група 
(граждани на приемаща-
та страна, чужденци – 
видове)

Лица, търсещи закрила

Предоставяне на инфор-
мация относно правни-
те, практическите и про-
цедурните аспекти на 
защитата срещу раси-
зъм / омраза и дискри-
минация

Да

Методи за преподаване 
на език / съдържание

Семинари, дискусии 

Достъпност

Заплащане: няма

Задължително: не

Критерии за подбор на участниците: възрастни, тър-
сещи закрила

Бюджет, източници на 
финансиране 

Община Грац и „Холдинг Грац“ (предлага помещения без-
платно)

Източници и справки 
(хипервръзки)

https://gemeinsamsichergraz.at/weichenstellwerk/
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Предвижда ли се оценка 
на въздействието?

Оценката не е осъществима предвид ресурсите и разме-
ра на персонала / инфраструктурата, но би била необхо-
дима, тъй като инициативата се финансира от обществе-
ността.

Кои заинтересовани 
лица или местни  
общности са включени?

Гражданският ангажимент, структурното участие на 
полицията и подкрепата от разнообразни действащи 
лица са сред факторите за успех на инициативата. 
Полицията участва чрез семинарите, участват също пре-
подаватели по немски език (езиково училище и дейности 
за свободното време). Привличането на по-нататъшни 
участници от приемащото общество е желателно, но 
понастоящем не е осъществимо. Работните срещи и дей-
ностите за свободното време са отворени и за участни-
ците в задължителните езикови курсове.

Степен на включването Доброволно

Как тази практика може 
да противодейства на 
расизма и ксенофобия-
та?

Начинът, по който курсовете по немски език се предла-
гат на целевата група, противодейства на расизма и 
ксенофобията. Стартовите критерии са ниски и участие-
то е доброволно. По този начин услугите привличат 
членове на целевата група, които са любопитни и отво-
рени към интеграция в приемащото общество. 
Положителните взаимодействия между учителите по 
немски език, служителите в офиса и целевата група са 
силен сигнал срещу расизма и ксенофобията. Фактът, че 
немският език се преподава от доброволци на приема-
щото общество и преподаването е придружено от колек-
тивни дейности и консултации за свободното време, 
показва на търсещите закрила, че те са съветвани, под-
крепяни и местната общност се грижи за тях. Преводачите 
са част от екипа на Weichenstellwerk. Те подпомагат целе-
вата група чрез консултиране и разясняване на офици-
ални писма или медицински документи. Освен това, те 
влизат и в ролята на медиатори в случай на измами с 
наема и т.н. По този начин търсещите закрила могат да 
видят, че са добре дошли в Австрия.
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Как може да бъде изме-
рено въздействието на 
инициативата?

Структурното вграждане на ролята на полицията в пре-
доставяните услуги е друг важен елемент за противодей-
ствие на расизма и ксенофобията. Униформени полицей-
ски служители идват и обясняват системата на наказател-
ното правосъдие, правата на целевата група и задълже-
нията на полицията към тях. По този начин търсещите 
закрила осъзнават, че и полицията е доставчик на услуги 
и придобиват по-позитивен образ за нея. Така се започва 
процес на изграждане на доверие и при двете страни – 
полицията и търсещите закрила. Полицията набляга на 
това, че ако търсещите закрила лица имат някакви про-
блеми, те могат да сигнализират и да отидат при тях, като 
за полицаите е дълг да им помогнат. Полицейските семи-
нари вече довеждат до последващо докладване на прес-
тъпления.

Елементи  
на устойчивост

Доброволците, учители по немски език, са предимно сту-
денти от педагогическите специалности. Броят часове по 
немски език отговарят на условията за задължителен 
стаж в педагогическите факултети. Освен това, учители-
те, които следват педагогика с фокус върху преподаване 
на немски като чужд език, могат да получат кредити за 
задължителния си стаж. Чрез тази работа доброволците 
получават компетенции и опит, които са важни за по-
нататъшната им кариера. Като учители, рядко се случва 
те да имат резерви към учениците от целевата група, тъй 
като са добре обучени и знаят как да се справят с тях. 
Освен това, те споделят знания и опит в своите мрежи.

Самата целева група има възможност да завърже контак-
ти с членовете на местното население, до които търсещи-
те закрила по принцип имат ограничен достъп. Те имат 
възможност да опознаят австрийците с отворено мисле-
не, които имат положително отношение към търсещите 
закрила. По този начин се вижда, че австрийското насе-
ление е разнообразно, а не само недружелюбно към 
бежанците.
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Елементи  
на преносимост

Практиката може да бъде пренесена, защото във всеки 
град в Австрия гражданското участие е достатъчно 
голямо. Притежаването на диплома от университет или 
изучаването на педагогически специалности (със задъл-
жителни стажове) в града не е предварително условие. 
В австрийските села доброволци преподават немски 
език, дори и да не са завършили университет. 
Гражданският ангажимент обаче трябва да бъде струк-
туриран и институционализиран. Платен служител, 
който изпълнява всички административни и организа-
ционни задачи, наистина е необходим. Освен това е 
необходимо организацията да кандидатства за сред-
ства и да предлага помещения.

Необходим е и подход за полиция в близост до общ-
ността (’community policing‘). Отделни сектори от поли-
цията трябва да бъдат отворени и ангажирани с превен-
цията и повишаването на компетенциите при работа с 
целевата група. В идеалния случай местната полиция 
трябва да се стреми към изграждане на ключови кон-
такти от целевата група.








