
ТЕМАТИЧЕН ДОКЛАД

 

 

 

 

 

 

Bv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 
M

O
D

EL
 F

O
R 

M
IG

RA
N

TS

УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА 
НА МИГРАНТИ
2018-1-FR01-KA202-048007

УМЕНИЯ ЗА ПОДКРЕПА 
НА МИГРАНТИ
2018-1-FR01-KA202-048007



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 
M

O
D

EL
 F

O
R 

M
IG

RA
N

TS

2
Проектът Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, е финансиран с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Съдържанието на тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора, и Комисията 
не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.
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Проектът Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, е финансиран с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Съдържанието на тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора, и Комисията 
не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият тематичен доклад е създаден в рамките на проект Умения за подкрепа на мигранти 
(No. 2018-1-FR01-KA202-048007), финансиран от Европейската комисия, под програма Erasmus+, 
Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и  обучение (ПОО). 
Проектът е с продължителност 2 години, от септември 2018 г. до август 2020 г.

Проектният екип на Умения за подкрепа на мигранти се състои от 7 организации от 7 държави:

	ITG Conseil, Франция

	IASIS, Гърция

	Center for Social Innovation, Кипър

	Mindshift Talent Advisory, Португалия

	Фондация на бизнеса за образованието, България

	Solidaridad Sin Fronteras, Испания

	Bahcesehir Universitesi Foundation, Турция 

Целта на проекта е да допринесе за борбата срещу:

	силното неравенство между средностатистическата икономическа и социална ситуация 
на работниците в Европа и това на мигрантите от ЕС, които често заемат по-нископлатени 
работни позиции, получават по-ниски нива на заплащане, разполагат с по-малко 
възможности за кариерно развитие и имат по-малко възможности да заемат по-добра 
работна позиция (трансверсална мобилност);

	липсата на достатъчно възможности за мигрантите за намиране на решения за справяне 
с това несъответствие;

	липсата на инструменти и насоки за обучителите, коучовете, преподавателите в сферата 
на професионалното образование и обучение и социалните работници, които работят с 
мигранти в ЕС и ги подкрепят в сферата на трансверсалните компетентности.

Целевата група на проекта включва:

	обучители, коучове, кариерни консултанти, преподаватели в ПОО и социални работници;

	самите мигранти, които също са крайни бенефициенти.

За да постигне целите си, проектният екип съвместно ще създаде иновативен модел и 
инструменти, с помощта на които да се развият и подобрят трансверсалните умения на 
мигрантите, в частност:

	способността да се разбира даден проблем или контекст (интелигентност, критично 
мислене и др.) включително множеството културни аспекти и социални различия;

	вземане на решения, проява на отговорност и лидерство;
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	умения за сътрудничество и използване на нови форми на бизнес (работа във виртуалното 
пространство, нетуъркинг и др.);

	набавяне на подкрепа и устойчивост за фирмата и/или групата;

	креативност;

	гъвкавост, инициативност и мобилност в работата.

Усилията на проектния екип са фокусирани предимно 
върху това да помогнат на специалистите да подобрят 
дейностите, които вече се използват за подкрепа 
на мигрантите при търсене на работа, както и в 
ситуации на икономическо и социално изключване. 
И по-конкретно, ще им се помогне да разберат как 
да насърчават иновативни образователни практики, 
свързани с трансверсалните компетентности, как да 
се насърчава креативност и иновативност и как да 
се подобри свободния достъп до нови и иновативни 
инструменти, коучинг/обучителни методи и 
подкрепа.

Първата крачка за успешното реализиране на проекта и основната цел на този тематичен 
доклад е да се открои текущата ситуация в партньорските държави, касаеща интегрирането на 
мигратните на пазара на труда и да се изследват причините за по-ниските нива на заплащане при 
тях. Успоредно с това, трябва да бъдат анализирани пропуските в знанията и компетентностите 
на специалистите, работещи с мигрантите – социални работници, обучители, психолози и т. н., 
за да се разработят и използват ефективни инструменти и методи. 

Тематичният доклад е разработен на база на проведен анализ във всички партньорски държави, 
както и чрез директното участие на двете целеви групи – специалистите, работещи с мигранти и 
самите мигранти - чрез интервюта проведени във всички участващи страни. Целевите групи са 
представенни от 5 специалисти, работещи с мигранти и 5 мигранти от всяка държава, общо 70 
човека за цялото партньорство.
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2. ТЕМАТИЧЕН ДОКЛАД

Тематичният доклад е създаден на база на анализ, проведен във Франция, Гърция, Кипър, 
Португалия, България, Испания и Турция. Основната цел на доклада е да се предостави 
информация от участващите страни свързана с:

	настоящата ситуация и тенденциите при мигрантите, в частност свързани с образование-
то, обучението и трудовата заетост;

	актуално законодателство, което оказва влияние на интегрирането на мигрантите;
	политики и практики на национално ниво;
	идентифициране на нуждите от обучение на специалистите работещи с мигранти с цел 

тяхната по-добра лична и професионална реализация.

2.1. Кратък преглед на текущата ситуация и тенденции свързани с мигрантите в участващите 
страни, с фокус върху потока от мигранти, официална статистика, когато е налична, 
образование, трудова заетост, участие в различни формални и неформални образователни и 
обучителни дейности.

Държавите, които участват в проекта са избрани по начин, представящ различните подходи и 
ниво на интегрирането на мигрантите в Европа. От една страна, проектният екип се координира 
от ITG – организацията представляваща Франция. Франция е държава с дългогодишна история 
в приемането на мигранти, както и дългосрочно отношение към тяхното интегриране, което 
отразява характеристиките на процеса в различните времеви периоди, причините за процеса на 
миграция и решенията, които се вземат на ниво правителство. От друга страна, консорциумът 
включва държави като Португалия и Испания, които са привлекли големи мигрантски общности 
от държави, говорещи техния език, което предполага процесът на интеграция да протече по-
лесно. Има също така държави, които поради своето географско разположение, понастоящем 
изпитват силен натиск  от притока на мигранти – държави като Гърция, Кипър и Турция. Сред 
държавите, които географски са разположени така, че мигрантския поток там се очаква да бъде 
интензивен, е България, която демонстрира много различна картина, тъй като е една от най-
бедните държави сред членовете на ЕС, съответно България не е привлекателна за мигрантите 
и те предпочитат да използват държавата като начална точка към западните държави с по-
висок стандарт на живот. Друг важен момент за България е, че въпреки че страната все още не е 
подложена на силен натиск от страна на мигрантите, тенденциите и процесът през последните 
години показват, че липсата на капацитет за справяне с по-трудни ситуации изискват спешно 
предприемане на мерки.

Въпреки различията, съществуват очевидни сходства във всички държави, когато се разгледат 
възможностите за трудова заетост, кариерно развитие и растеж за мигрантите. Профилът 
на заетостта на мигрантите показва, че те са предимно представени в неквалифицирани 
професионални групи, което не отразява напълно техните квалификации. Възможностите за тях 
на пазара на труда се регулират от специфично законодателство, а признаването на предишните 
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им компетентности и квалификации изисква преминаване през процедури, които могат да 
бъдат скъпи, от гледна точка на време, финансови ресурси и други важни фактори. Също така, 
във всички национални доклади, разбработени от партньорите, се подчертава липсата на 
ефективна професионална насока и подкрепа за мигрантите.

За огромни групи мигранти факторите, създаващи повече затруднения за интеграцията 
им, включват езикови трудности, социална и трудова дискриминация, културни различия, 
придобиване на правна административна документация, негативно отношение от страна на 
местното население, религиозни различия и негативния дискурс на медиите.

Следва специфична информация за страните, участващи в проектните дейности:

	Франция

Официалната статистика за мигрантите във Франция се основава на националността на местното 
население: глобално население – 65,9 милиона през 2018 г., които включват 6 милиона мигранти 
(3,6 милиона родени във Франция и 2,4 родени извън Франция).

Франция е мигрантска държава и има 
установени традиции за приемане на 
мигранти. Дълги години мигрантите 
са идвали от бившите колонии 
на Френската империя, особено 
Африка, Магреб и Азия (Индокитай). 
В годините около 1920, в следвоения 
период, огромни вълни от мигранти-
работници прииждат от колониите, за 
да помогнат за възстановяването на 
държавата (Африка и Азия); но други 
големи мигрантски вълни идват след 

1929/32 – Голямата депресия, поради диктаторския режим (например, от Италия, и от Испания 
по време на гражданската война в Испания), особено от Полша, Италия, Испания и Португалия. 
Съща е тенденцията след Втората световна война, като повечето мигранти са от Европа. След 
1975 г., количеството мигранти от Европейския съюз значително спада поради новите вълни от 
миграция от Магреб и Африка.

От 1974 г., имиграцията с цел работа сама по себе си престава да съществува поради 
икономическата криза. От 1991 г., с изключение на годините между 1994 и 1997, ежегодният 
брой влизания за по-дългосрочно пребиваване е постоянно около 80,000 души. Според 
Департамента на населението и миграцията към Министерството на заетостта, социалното 
сближаване и жилищното настаняване, перманентните влизания във Франция между 2001 г. и 
2004 г. са респективно по 107 550, 124 800, 136 400 и 140 100 чужденци. Тези данни не включват 
хората, които са временно пребиваващи, като студенти, сезонни работници или търсещи 
убежище, които начисляват над 120 000 души през 2004 г. Въпреки съмненията по отношение на 
достоверността на тези данни, тези високи цифри, които продължават да нарастват, противоречат 
на имиджа на Франция на държава, която поддържа затворени граници. Тази разлика между 
реалност и онова, което се говори за имиграцията във Франция, а именно че е спряла през 
последните тридесет години, отчасти обяснява негативното отношение срещу много от легално 
пребиваващите чужденци, тъй като те биват третирани като нелегални имигранти. 
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Управлението на имиграцията се случва открито. Това означава, че тези мигранти вече се 
селектират индивидуално, на база на техните квалификации, умения, постижения или други 
специфични нужди на Франция. Те могат да останат във Франция, тъй като принадлежат на 
категории, определени от закона – съпруг/съпруга на французин или членове на семейството, 
които имат правото да изискат събиране на семейството в чужбина. Освен това, в началото 
на 2014 г. правителството обяви намерението си да засили имиграцията във Франция на 
изследователи, компютърни инженери и предприемачи.

Почти една десета от населението на Франция са имигранти: 8,8 процента.От 2004 г. до 2017 г. 
средно 200 000 мигранти пристигат по бреговете на Франция годишно.

Почти половината от всички нови имигранти във Франция са европейци. Обратно на общото 
вярване, африканците не представляват най-голямата нова имигрантска група във Франция. 
Според френския Национален статистически институт (INSEE), африканците са 30% от 
новопристигащите от чужбина, а европейците – 46%. Най-голямата общност идва от Португалия 
– 8% от мигрантското население на Франция през 2017 г. е родено в Португалия, повече 
от населението от бившите френски колонии – Мароко и Алжир (по 7% от всяка държава). 
Британците и испанците (5% всяка), както и италианците и немците (4% всяка) съставляват най-
големите мигрантски групи на френска земя.

Повлияните от кризата европейци започнаха да прииждат на тълпи във Франция през 2009 
г., а от близкия Изток след 2015 г. От 88 820 новопристигнали мигранти през 2009 г., броят се 
увеличава на 105 830 през 2012 г. и на 120 580 през 2015 г. – миграцията от други европейски 
държави бележи значително по-голям ръст, от който и да е друг континент.

От гледна точка на трудовата заетост, в сравнение с местното население на Франция:

- Мигрантите са преобладаващо представени в неквалифицираните професионални групи, факт, 
който обаче не отразява техните квалификации. Средното възнаграждение, което мигрантите 
получават във Франция е глобално но-ниско. Нивото на безработица е по-високо сред тези 
групи (между 20% и 25% през 2018 г.), отколкото сред французите (9% през 2018 г.);

- Сектори: мигрантите са по-добре представени в образованието, здравните и социални услуги 
(14% от общия брой активни мигранти, 410 000 души), в администрацията и други услуги (13%, 
390 000 души) и в хотелиерството и кетъринг индустрията (13%, 390 000 души). Мигрантите нямат 
право да работят в публичната администрация или публичните агенции или в регулираните 
професии (публични или частни) като например лекари, юристи и др.

	Гърция

През последните 20 години Гърция се трансформира в 
мултикултурна държава. Не съществува налична детайлна 
статистическа информация за общото население от бежански 
и мигрантски групи, които живеят в държавата. Според гръцкия 
Институт за миграционна политика, броят чужденци в страната 
съответства почти на 10% от общото население на Гърция 
(този процент е в съответствие с данните, събрани по време 
на последното преброяване на Националната статистическа 
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организация през 2011 г.). Според преброяването най-голям процент (52,7%) от чужденците, 
които живеят в Гърция имат албанско гражданство, 8,3% българско, 3,7% пакистанско и 3% 
грузинско (ESYE, 2011).

През последните години гръцкото общество е изправено пред множество трудности поради 
факта, че броят мигранти се е увеличил драстично. Освен това, няколко месеца след подписването 
на споразумението между Европейския съюз и Турция и въпреки огромното финансиране, 
обявено от EK, повече от 50 000 военни бежанци все още живеят в неподходящи условия на 
живот и без подходящ достъп до здравни и образователни услуги.

Понастоящем образованието е едно от най-слабите звена в хуманитарната реакция към потоците 
от мигранти, характерни за последните години. Налице е значителен недостиг на специфични 
курсове или професионално обучение за обучители относно интеркултуризма, политиките на 
разнообразието, теоретичните принципи и практиките на междукултурното образование. През 
всички тези години Гърция е внедрила редица политически мерки за развитие на образованието 
и обучението на учители, които имат за цел да развият умения за преподаване, да посрещнат 
нуждите на мигрантите и да намерят ефективни решения.

	Кипър

Понастоящем, чуждото население на Кипър е второто по големина след Люксембург в 
Европейския съюз, от гледна точка на процентно разпределение, тъй като пребиваващите 
чужденци съставляват 15,7% от общото население. През последните 30 години се наблюдава 
драматично нарастване на имиграцията в страната, като през 2017 г. пристигат 21 306 нови 
дългосрочни имигранти в сравнение с едва 246 през 1981 г. С изключение на годините 2012-
2015 г., когато икономиката на Кипър се намира в дълбока рецесия, нетната миграция е 
положителна. По-голяма част от родените в чужбина хора, живеещи в Кипър, идват от държави 
като Великобритания, Гърция, Грузия, Русия и Шри Ланка, според проучване на UNICEF през 
2013 г. 

Като цяло Кипър одобрява сравнително малък брой молби за убежище и има малък брой 
признати бежанци, въпреки близостта на Кипър със Сирия. През 2017 г. са подадени 4 582 
молби за убежище, от които едва 142 получават статут на бежанци, от държави като Сирия, 
Индия, Виетнам, Бангладеш, Египет, Пакистан, Шри Ланка, Сомалия, Камерун и Филипините. 
Почти всеки 6 от 10 молби за убежище биват отхвърлени.
Кипърското министерство на образованието и културата провежда интензивни езикови 
програми по гръцки език за чуждестранни деца, с което цели да им помогне по-лесно да се 
интегрират в обществената образователна система. Освен това, целта е децата мигранти, които 
не владеят добре гръцки език, да се освободят от оценка по предмети като съвременен гръцки 
език, древногръцки, религиозни учения и френски език. 
Освен езиковите курсове, правителството организира и провеждането на професионални 
образователни курсове за специализиран ръчен труд в сектори като ВИК инсталации, 
автоматизация и ремонт на автомобили, но те се предоставят най-вече на гръцки език, което 
представлява бариера за мигрантите и възможността им да се включат в тези курсове. Няколко 
неправителствени организации и местни общини предлагат ПОО на английски език, но при 
липсата на национална политика за интегриране на мигрантите, тези програми са рядкост. 

Мигрантите в Кипър, особено от страни извън ЕС, се сблъскват с ниски нива на безработица в 
абсолютно изражение. През 2017 г., 3 324 граждани на трети страни (ГТС) са били безработни, 
в сравнение с 5 476 граждани на ЕС и 38 366 кипърци. Основните сектори, в които гражданите 
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на трети страни и гражданите на ЕС са заети в Кипър са дейности, свързани с домакинствата 
(домашни работници), селското стопанство, строителството, търговията на едро, хранителните 
услуги, администрацията и финансовите услуги.

	Португалия

В Португалия официалната статистика за мигрантите се основава на националността на местното 
население, дори и да не представлява точно мигрантската общност (предвид факта, че не 
включва мигранти, които са получили португалско гражданство и, от друга страна, включва деца 
на мигранти, които наследяват гражданството на родителите си).

Като се има това предвид, през 2017 г. Португалия има над 400 000 чужденци, постоянно 
пребиваващи в страната, което представлява 6% увеличение в сравнение с 2016 г. Тази ситуация 
е в контраст със спада, който се наблюдава между 2010 – 2015 г., по време на икономическата 
криза, когато държавата губи своята атрактивност. През 2017 г. броят новопридошли се 
увеличава с 30,9% (61 413 разрешителни), предимно заради увеличаването на броя жители от 
Европейския съюз, живеещи в Португалия.

Най-голямата общност в Португалия е бразилската, въпреки че френската и италианската общност 
демонстрират висок растеж. Важно е да се отбележи, че повече от една трета от французите и 
една пета от италианците са хора в пенсионна възраст, а 17% от италианците всъщност са родом 
от Бразилия (италиански потомци). Профилът на хора в пенсионна възраст се увеличава сред 
новопристигащите от Бразилия. От друга страна, броят на студентите също се увеличава през 
последните години, като най-често това са хора от Бразилия, Кабо Верде и Ангола. От 2012 г. 
насам, жените представляват над 50% от тази група.

От гледна точка на заетостта, в сравнение с португалците, мигрантите са много силно представени 
в неквалифицираните професионални групи, факт, който не отразява тяхната квалификация. 
Средното ниво на възнаграждение при тях е глобално по-ниско. Въпреки че нивото на 
безработица е по-високо сред тези групи, отколкото сред португалците, през последните години 
разликата намалява.   

	България

Като страна, която страда от сериозна емиграция, България обикновено взема предвид основно 
изходящата миграция и нейните икономически, социални и демографски ефекти. В същото 
време имиграцията през последните десетилетия е сравнително ниска.

Преди 1989 г. България не е била 
напълно изолирана и е съществувала 
дългогодишна политика на 
правителството за предоставяне 
на висше образование на ученици 
и възрастни от развиващите се 
социалистически държави. Освен това, 
през 80-те години съществува недостиг 
на работна ръка в строителния сектор, 
което е причина за значителната 
виетнамска имиграция. Това е била 
единствената имиграция с цел работа 
в България. Поради географското си 
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положение България винаги е била транзитна държава, особено за имигранти от Близкия Изток 
и Южна Африка и ситуацията е такава и през последните години.

От 2007 г., когато България става държава-членка на ЕС се наблюдава увеличение в броя 
чужденци, които искат да дойдат да живеят в България и да станат български граждани. Тяхната 
основна цел е отново да се възползват от България като транзитна точка към Западна Европа.

Към 1 януари 2017 г., в България живеят 64 074 чужденци от държави извън ЕС. Те представляват 
малко по-малко от 1% от общото население на страната. Повечето разполагат с разрешително 
за работа, учене и събиране със семейството им. Трите най-представени групи от трети страни 
са Русия (20 938), Сирия (11 484) и Турция (10 662). Броят сирийци в България нараства от 792 
през 2013 г. до 11 484 през 2017 г. поради европейската миграционна криза.

През 2017 г. 3 056 чужденци придобиват българско гражданство. Не са предоставени обобщени 
данни за българските граждани с произход от трети страни. 

Държавната агенция за бежанците предоставя информация за 5-те топ държави, чиито граждани 
търсят убежище, а именно Афганистан, Сирия, Ирак, Пакистан, като петата позиция е за лица без 
гражданство.

Според Евростат (Миграция и статистика на мигрантското население) България е една от 6-те 
европейски страни, в които през 2017 г. броят на емигрантите надвишава броя на имигрантите.

Според ООН, България всъщност е най-бързо намаляващата нация в света, като сегашното 
ѝ население от около 7 милиона души се очаква да намалее до 5,4 милиона до 2050 г. и 3,9 
милиона до края на века. Страната вече е изправена пред значителни предизвикателства, 
произтичащи от този демографски процес и се обсъждат много идеи за това как да се привлекат 
мигранти, за да се реагира на недостига, който се очаква на пазара на труда. Въпреки това, 
поради икономическите условия и липсата на ефективни интеграционни услуги и мерки, все 
още преобладава тенденцията България да се възприема като транзитна страна към страните с 
по-добър стандарт на живот.

Демографските предизвикателства и географското разположение на страната налагат темата 
за интегрирането на мигрантите като ключова, което от своя страна привлича значително 
политическо внимание. Въпросът е много деликатен по различни причини, една от които е, че 
България е една от най-бедните държави в ЕС и разполага с лимитиран капацитет за справяне 
с увеличаващия се брой мигранти – включително ограничение откъм финансови ресурси, 
инфраструктура, достатъчно компетентни специалисти, които могат да работят с мигранти, 
полититики и мерки.

По отношение на образованието сред мигрантските групи в България, оценката сочи, че това са 
предимно хора с висше образование, тъй като е честа практика студентите, които идват да учат 
в България да остават в страната след дипломирането си. Изключение е китайската общност, за 
която се счита, че се състои от хора с по-ниско ниво на образование, но не и неграмотни – повечето 
от тях са ангажирани в два основни икономически сектора – търговия и ресторантьорство.

Направена е и оценка на хората с африкански произход. Тези, които живеят в България от много 
години са високо образовани – инженери, доктори, учени. Обратно на това – хората с африкански 
произход, които наскоро са се преместили в България са с по-ниско образователно ниво.

Повечето хора, пристигащи от арабските държави също са с по-високо образователно ниво и 
както китайците, са ангажирани в определени икономически ниши, като например търговия.

http://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria/statistics
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Имигрантите от съседните държави или държави с близки връзки като Турция, Северна 
Македония, Молдова, Украйна и Белорусия са мотивирани от политическия режим, 
икономическата ситуация и идеята да използват България като транзит или удобна начална 
точка към Западна Европа. 

	Испания

Испания е петата най-населена държава в ЕС, с официално население от 46 659 302 души, 
4 572 055 от които са от чуждестранен произход (почти 10% от общото население). Данните, 
събрани от регистъра на Националния статистически институт (INE, януари 2018 г.), не вземат 
предвид имигрантите, които вече са придобили испанско гражданство, нито онези, които не 
пребивават легално в страната.

В исторически план, Испания е 
била емигрантска държава, но 
през последните две десетилетия в 
страната влизат голям брой имигранти 
от различен произход. Възходът на 
имиграцията води до значителни 
демографски и икономически промени, 
формирайки различно и многообразно 
общество.

В системата за социално осигуряване в Испания има регистрирани 1 962 752 работници – 
мигранти, според Министерството на труда, миграцията и социалното осигуряване на Испания 
(октомври 2018 г.). От тях 1 102 359 са мъже мигранти и 860 382 жени мигранти. Броят мигранти 
от Европейската икономическа зона (ЕИЗ) и Швейцария е 816 826, а останалите са от трети 
страни: Мароко (243 508), Китай (103 796), Еквадор (71 857), Колумбия (62 296), Боливия (49 
252).

От гледна точка на трудовата заетост, гореспоменатият източник разкрива, че нивото на 
безработица сред местното население е 23,7%, докато сред мигрантите е 36,6%. Важно е да се 
спомене обаче, че значителен брой мигранти работят в сивия сектор, поради легалния си статут 
и трудността да получат разрешително за работа в Испания. 

Мигрантското население е концентрирано в области с високо икономическо развитие, защото 
там има най-голяма нужда от работна ръка, като областите Мадрид, Каталония, Андалусия, 
Валенсия и Мурсия. От друга страна, гражданите на ЕС са разположени най-вече във Валенсия, 
Андалусия, Каталония и Канарските острови, предимно заради мекия климат.

Когато става дума за образователното ниво, квалификациите и опита на мигрантите в 
Испания, ситуацията е доста разнородна. Смята се, че мигрантите от Латинска Америка са по-
квалифицирани и с по-високо ниво на формално образование от мигрантите от Африка и Азия. 
Освен това, хората от Латинска Америка говорят испански, което само по себе си е преимущество 
от гледна точка на социалната и трудова включеност. Според Националното проучване на 
имиграцията (ENI) по-голяма част от мигрантското население в Испания е достигнало до средно-
високо ниво на образование. Един на всеки двама души е завършил средно образование (първи 
и втори цикъл), а 20% от тях са завършили бакалавърска степен. 

И все пак, както работодателите, така и общественото мнение гледат на мигрантското население 
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в Испания като на източник на неквалифицирани и некомпетентни работници. Освен тези 
възприятия, една от първите бариери, пред които се изправят мигрантите (в допълнение към 
легалния им статут) е акредитацията на формалното им образование. Мигрантите трябва да 
предоставят официалните документи, издадени от компетентните власти на своята държава, 
легализирани и преведени (ако не са написани на испански), което само по себе си е много 
скъп и времеемък процес. Процесът по признаване на формалното образование от испанското 
Министерство на образованието може да отнеме повече от 2 години и да струва приблизително 
200 евро. Резултатът може да бъде отрицателен, или в много случаи акредитацията не е 
пълна, поради което мигрантите трябва да изкарат няколко допълнителни предмета или 
наименованието на признатата им степен може да не е същото като оригиналното.

	Турция 

Мигрантите в Турция са разпръснати из цялата страна, но половината от тях живеят в Истанбул, 
последван от Анкара и Анталия. В Турция има 853 274 мигранти с разрешително за постоянно 
пребиваване. Мигрантите от Ирак, Сирия и Азербайджан са най-многобройното мигрантско 
население в Турция. Освен това има 125 138 чуждестранни студенти от цял свят. 

В Турция има два типа миграция, единият от които е позитивна миграция. Позитивната 
миграция е съставена от мигранти, които мигрират в Турция доброволно и имат разрешително 
за пребиваване. Те са дошли в Турция с цел образование или работа и са придружени от 
семействата си. Вторият тип миграция е принудителна миграция. При принудителната миграция 
хората мигрират в Турция заради военно положение в страната им, при което им се е наложило 
да изоставят домашния си бизнес и родината си, за да потърсят безопасност. Някои сирийски 
мигранти в Турция са сред мигриралите принудително и се намират под статут на временна 
защита. От 2011 г. насам 3 550 000 мигранти от Сирия са се преместили в Турция заради войната. 
230 000 от тях живеят в палатки и градове от контейнери, 3 320 00 живеят в различни градове 
(Taş & Özcan, 2018). 

Тъй като принудителната миграция през последните четири години е нараснала драстично, 
разбирането на нуждите на тези хора и създаването на програми с цел да се подкрепи 
бъдещето им, станаха много важни. Тези мигранти е трябвало да преминат през различни 
стресиращи събития, които са оказали своето физиологично, икономическо, социално, културно 
и психологическо влияние върху тях. 

При принудителната миграция от Сирия, Турция не е имала проблеми с миграцията, освен това 
са съществували няколко програми за интегриране на мигрантите. Може да се каже, че Турция 
няма толкова опит с адресиране на мигрантските проблеми по конструктивен начин. Освен това 
когато сирийските мигранти започват да прииждат в Турция, за да избягат от гражданската война, 
се е считало че тяхното установяване е временно. Поради тази причина не са въведени никакви 
политики или програми, но през последните 2-3 години става ясно, че някои от сирийските 
мигранти няма да се завърнат в родината си, заради тежкото положение в страната. (Polat , 
2017).    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 
M

O
D

EL
 F

O
R 

M
IG

RA
N

TS

13
Проектът Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, е финансиран с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Съдържанието на тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора, и Комисията 
не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.

2.2. Законодателство: кратък преглед на националното законодателство с фокус върху 
процедурите за признаване на квалификациите на мигрантите, придобити в страната им на 
произход или от други държави и осигуряване на възможности за образование и обучение на 
мигрантите.

	Франция

Във Франция съществува формална 
организационна рамка за посрещане 
на мигрантите. Настоящата система 
е фокусирана върху признаване на 
резултатите от формалното учене. В сферата 
на неформалното учене при мигрантите, 
съществува някакъв вид признаване, но е 
необходимо този процес да се подобри и да 
стане по-систематичен. Признаването трябва 
да се въведе в по-широк мащаб, а не да се 
осъществява само при желание от страна на 
работодателя.

Националната правна рамка за признаване и валидиране се основава на някои национални 
програми, като например Contrat d‘accueil et d‘intégration / Договор за посрещане и интеграция 
(да се набави информация за родния език и гражданството на мигрантите; как да се справят с 
администрацията; образование и социално осигуряване; здравни услуги и др.).

Понастоящем се използват някои програми на академично ниво, чрез които се направи опит за 
признаване на уменията и компетентностите:

- Програмата ENIC-NARIC, която зависи от няколко министерства, предоставя информация 
за инструментите за признаване на дипломи и за системите за трансфер на кредити, с цел 
признаване на чуждестранните дипломи във Франция, а от януари 2008 г. има правото да издава 
сертификати за квалификации, получени в чужбина.

- Национален регистър на професионалните сертификати (Répertoire national des certifications 
professionnelles) предоставя ръководство за съответствията между всички професионални 
умения и дипломи и националните системи за сертифициране във Франция, с европейска 
еквивалентност, наречена CEC.

За останалите работещи мигранти, които не разполагат с академична степен/диплома, нещата 
са по-неорганизирани. Но работодателите (държавни и частни) все повече използват някои 
инструменти и програми, с помощта на които да признаят уменията и опита: 

- Езикови умения: използване на международната система за означение (от A1 до C); диплома 
DILF (Diplôme initial de langue française) – представлява диплома по френски език за първоначален 
етап на учене, създадена през 2006 г. От 2007 г. дипломата се приема от Френската служба за 
имиграция и интеграция (OFII ex. ANAEM) с цел да се оцени нивото, придобито след езиково 
обучение, предлагано като част от договора за приемане и интеграция (CAI) на новопристигналите 
легално във Франция чужденци.

- Опит: във Франция, Признаването на трудов стаж (Validation de l‘expérience acquise) предлага 
признаване на квалификациите, придобити от трудовия опит, които могат да се считат за 
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квалификация. Този вид акредитация е достъпен за всички работници, включително и за 
мигрантите.

	Гърция

Гръцкото общество, което е изправено пред нарастващото и променящо се многообразие 
в резултат на имиграцията, е призовано да реагира, да адаптира и формулира адекватни 
политики, чрез които да управлява тези трансформации. Образователният сектор е може би 
една от най-чувствителните и политически натоварени области на обществената политика, 
поради определящата си роля във формирането на идентичността, националното сближаване и 
националното съзнание. Той е също така един от най-важните сектори в социално-икономическо 
отношение, тъй като определя достъпа до пазара на труда, личното и икономическо развитие. 
Въпреки че Гърция е положила много усилия за подобряване на предоставяните образователни 
услуги за мигрантите, все още има липса на услуги.

Другата чувствителна област в законодателството относно мигрантите е свързана с 
непризнаването на квалификацията на мигрантите в Гърция. Ето защо, например, мигрант, който 
има диплома за лекар, не е квалифициран като лекар и дипломата му не се признава в Гърция.

	Кипър

Дипломите за висше образование се признават в Кипър от Съвета за признаване на 
квалификациите за висше образование (KYSATS), създаден през 1996 г. За да бъде призната 
образователната степен или титла, издадена от частен университет в Кипър или от университети 
в чужбина, тя трябва да бъде оценена спрямо същите степени, издадени от държавните 
университети в Кипър, в същата дисциплина и същата титла.

Видове признаване:

- Приравняване: дали продължителността на програмата, целите на обучението, условията на 
обучение за оценяване, промотиране, и дипломиране на студентите, както и процедурите за 
преподаване и обучение отговарят на изискванията на държавните университети в Кипър. 

- Приравняване и съответствие: освен да покрива условията за признаване на еквивалентността, 
специфичната програма на обучение трябва да включва най-малко две трети от необходимите 
предмети, включително задължителните предмети от съответната програма на институцията, 
които се използват като основа за оценяването.

Трябва да се отбележи обаче, че гореспоменатите процеси траят призблизително 6 месеца и 
струват около 120 евро на призната степен. 

Съществуват съответни закони, касаещи признаването на работни умения:

- Закони, засягащи свободното движение на хора

- [Закон 121(I)/2003] - Втората обща система за признаване на Закона за квалификациите (само 
на гръцки)

- Общата система за признаване на Закона за професионалните квалификации 179(I)2002 и 
Общата система за признаване на закона за професионалните квалификации - модифицирана 
(само на гръцки)

- Третата система на Закона за признаване на квалификациите от 2004 г. (само на гръцки)
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- [Закон 31(I)/2008] - Закон за признаване на професионалните квалификации (само на гръцки)

- [P.I. 87/2007] - Закон за борба с трафика и експлоатацията на хора и защита на жертвите от 2007 
г. (само на гръцки)

За регламентирани професии като лекари, архитекти, адвокати, таксиметрови шофьори, 
мениджъри и др., заинтересованите кандидати трябва да се свържат с Отдела по труда на 
Министерството на труда и социалното осигуряване и съответното лице за контакт за всяка от 
регламентираните професии.

	Португалия

Съществуват два начина за признаване на чужди квалификации:

- Академично признаване – процесът, чрез който се прави сравнение между чуждестранната 
академична квалификация и португалската квалификация, по отношение на нивото, 
продължителността и съдържанието на програмата;

- Професионално признаване – получаване на право от компетентна институция да се упражнява 
дадена професия или регулирана професионална дейност.

От гледна точка на академичното признаване, съществуват различни варианти:

- Приравняване – процедурата, с която се сравнява чуждестранната академична квалификация 
с португалската квалификация по отношение на нивото, продължителността и съдържанието 
на програмата, като се определя и научната област на предоставената еквивалентност (Декрет-
закон 283/84).

- Признаване – процедурата, с която се сравнява чуждестранната академична квалификация с 
португалската квалификация само на ниво (Декрет-закон 283/83). 

- Регистриране – режимът на признаване на чуждестранните академични степени, чиито цели и 
характер са идентични с висшето образование, магистърската и докторската степен, предоставени 
от португалските висши учебни заведения, като предоставят на техните собственици всички 
права, присъщи на изброените академични степени (Декрет-закон 341 / 2007).

През март 2016 г. стартира програмата „Qualifica“ като 
интегрирана стратегия за насърчаване на обучението и 
придобиването на квалификация при възрастните, насочена 
към хора с по-ниска квалификация, безработни и хора, 
които се намират извън системите за заетост, образование 
или обучение (NEET). Основните цели на тази програма са 
повишаване на квалификацията на възрастните и тяхната 
пригодност за заетост; подобряване на дигиталната и 
функционална грамотност; по-добро съгласуване на 
предоставеното обучение с нуждите на пазара на труда; и 
улесняване на специализираните пътеки на обучение, които 
водят до повишаване на квалификацията на възрастните.

За реализирането на тази програма бяха създадени квалификационни центрове, структури, 
които допринасят за повишаване на нивото на квалификация чрез процес на признаване, 
валидиране и сертифициране на умения, съчетан с обучителни дейности. Тези центрове 
позволяват на възрастните да удостоверят предишни знания, придобити във формален и 
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неформален контекст и играят ключова роля в мотивирането на възрастните към учене през 
целия живот и в местните мрежи за квалифициране (работодатели, общини). За по-лесен достъп 
до информация, услуги и инструменти беше създаден уеб порталът Qualifica (www.qualifica.gov.
pt).

	България

Националното законодателство свързано с чужденците в България включва:

- Законът за чужденците в Република България, приет през декември 1998 г., който регламентира 
процедурите за влизане, заминаване, престой и пребиваване на чужденци.

- Законът за убежището и бежанците, приет през май 2002 г., който регламентира условията 
и реда за предоставяне на международна закрила на чужденци, както и техните права и 
задължения.

- Законът за българско гражданство, приет през ноември 1998 г. Законът урежда процедури за 
придобиване, загуба и възстановяване на българско гражданство.

- Законът за защита от дискриминация, приет през септември 2003 г. Той регулира защитата 
срещу всички форми на дискриминация и насърчава превенцията.

Според официалната информация публикувана 
на европейския уебсайт за интеграция между 
2005 и 2013 г., Държавната агенция за бежанците 
е въвела 3 национални програми за интеграция 
на бежанците. Последната национална програма 
обхваща периода 2011-2013 г. и Държавната 
агенция не е подновила програмата, въпреки 
скорошното увеличение на пристигащите 
бежанци.

Националната стратегия за периода 2015-2020 г. 
предвижда да се разработи отделен Национален 
план за действие за интеграция на бежанците, 
но това все още не е станало. В момента няма 
гражданско образование, езикови курсове и 
професионално обучение.

Въпреки това, през 2017 г. беше приет регламент за условията и реда на сключване, изпълнение 
и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденци, получили убежище или 
международна закрила. Той е незадължителен инструмент, разработен с цел насърчаване 
на интеграцията в България. Документът запазва принципа, че подкрепата за интеграция се 
основава на доброволно споразумение между общината и бенефициента на международна 
закрила. Документът ще позволи на лицата, на които е предоставена международна закрила, 
да използват пакет услуги, включително настаняване, детска градина или записване в училище 
на придружаващи непълнолетни, курсове по български език, здравно осигуряване, програми за 
професионална ориентация и обучение и др.
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Проектът Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, е финансиран с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Съдържанието на тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора, и Комисията 
не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.

	Испания

По отношение на признаването на квалификации в Испания, процесът и бариерите за академично 
признаване на чуждестранните квалификации (степени, получени от имигрантите в страните им 
на произход) и уменията, придобити по време на трудовия опит на мигрантите, е много труден 
и очевидно възпрепятства социалната и трудова интеграция на това население.

Съществуват различни законови рамки в Испания за признаване и валидиране, покриващи 
различни образователни нива: Закон за квалификациите и професионалното обучение от 2002 
г., Закон за заетостта от 2015 г., Закон за образованието от 2013 г., Кралски декрет 581/2017 
за признаване на професионалните квалификации, Кралски декрет 1618/2011, засягащ 
университетското образование. 

Основата за валидиране на преминато неформално обучение за други нива е поставена 
през 2002 г. със Закона за квалификациите и професионалното обучение. Този закон създаде 
Националната система за квалификация и професионално образование и обучение, която има 
за цел да оцени и акредитира професионалните квалификации, придобити чрез трудов опит 
или неформално обучение, свързвайки ПОО с нуждите на пазара на труда.

Оттогава е разработен Националният каталог за квалификациите, който понастоящем включва 
664 професионални квалификации от 26 професионални семейства. Всяка квалификация се 
състои от няколко единици за компетентност (обикновено от 3 до 6) – минималният набор от 
професионални компетенции, които могат да бъдат акредитирани.

В Испания понастоящем съществуват два начина за признаване на квалификациите: единият 
се предоставя от испанската Публична служба по заетостта (SEPE), а другата се управлява от 
Министерството на заетостта и професионалното обучение. Важно е да се отбележи обаче, че 
тези два начина се припокриват, различията не са ясни, както за специалистите, работещи с 
мигранти, така и за самите мигранти. 

Освен това, съществуват организации с нестопанска цел, които участват в процеса на признаване 
на компетентностите, разработени от хора, които работят в областта на доброволчеството. Тези 
организации са по-заинтересовани от признаването и акредитирането на компетентностите.

	Турция 

Отделът за чужденците, който е част от Дирекцията за управление на миграцията към 
Министерството на вътрешните работи, отговаря за законната и незаконна миграция. В 
Дирекцията за управление на миграцията съществуват няколко отдела, някои от които са: отдел 
Вътрешна защита, отдел Защита на жертвите на трафик на хора, отдел Миграционни политики 
и проекти, отдел Хармонизация и комуникация, отдел Външни отношения, отдел Стратегическо 
развитие, отдел Правна помощ, отдел Информационни технологии, отдел Човешки ресурси и 
отдел Обучение.

В турската история първият закон за мигрантите, бежанците и търсещите убежище датира от 
1934 г. и е посочен като Закон за сетълмента с номер 2510. Този закон е заменен със Закон № 
5543 през 2006 г. и в този закон миграцията е определена от по-холистична перспектива. Законът 
за чужденците и международната закрила (№: 6458) също е насочен към спазване на правата 
на човека като цяло. Съществуват обаче различни закони по въпросите свързани с миграцията, 
ако даден проблем не може да се реши законово или не се покрива от административните 
разпоредби (Генерална дирекция Управление на миграцията, 2014 г.). 
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Проектът Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, е финансиран с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Съдържанието на тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора, и Комисията 
не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.

2.3. Политика и практика: преглед на съответните инициативи и/или програми, изпълнявани 
в страните партньори.

	Франция

Организацията, посветена на приемане и подкрепа на мигрантите във Франция е Агенция 
за миграция и интеграция (OFII) (www.ofii.fr/.). Основана през 2005 г., френската Агенция за 
миграция и интеграция съчетава уменията и ресурсите на две структури, които до този момент 
имат натрупан значителен опит по темите на миграцията. От една страна, имаме Службата 
за международна миграция (OMI), основана през 1945 г. с цел справяне и регулиране на 
пристигащите имигранти. От друга страна, имаме Социалната служба за помощ на мигрантите 
(SSAE) – асоциация създадена през 1926 г., която предоставя на имигрантите специализирани 
социални услуги при тяхното пристигане в страната.

	Гърция

Като цяло съществуват закони и конкретна система за междукултурно образование в системата 
на държавните училища, но те не могат да работят адекватно в кризисен контекст. Налице са 
пропуски в инициативите, насочени основно към нуждите на мигрантите. Няма добри практики 
в ПОО, освен някои пилотни проекти на ЕС. Гърция определено има нужда от интервенции 
и новаторски учебни програми за междукултурен и междурелигиозен диалог. Има няколко 
неправителствени организации, консултативни звена, училища и организации, които се 
занимават с бежанците и използват педагогически/образователни инструменти, Също така 
има и подходящи инициативи в Гърция, но те не са официално признати от национален орган.

	Кипър

Отделът по гражданска регистрация и миграция на Министерството на вътрешните работи е 
компетентният орган по въпросите и политиките, свързани с миграцията в Кипър, главно по 
отношение на гражданството, разрешителните за пребиваване, събиране на семействата и 
трудовите спорове.

Комитетът по интеграция на мигрантите е създаден през 2007 г. и през 2010 г. подготвя двугодишен 
план за действие по интеграцията, с участието на външни експерти, местни правителствени 
институции, синдикати, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Планът 
за действие не е достъпен онлайн и не е подновен след приключването му през 2012 г.

Въпреки това, понастоящем съществуват следните програми, които улесняват интеграцията на 
мигрантите и бежанците чрез езикови обучения, технически професионални обучения, обучения 
за общи умения, намиране на работа и обща ориентация в Кипър:  

Обновеното Ръководство за Кипър е полезен инструмент за ориентиране за граждани от трети 
страни, които пристигат в Кипър, за да получат основно разбиране за историята, културата, 
икономиката и политиката на Кипър, както и друга полезна информация. 

Епиморфотика (образователни курсове за възрастни), организирана от Министерството на 
образованието и културата, е най-разпространената и популярна програма за възрастни, които 
искат да придобият нови умения или да научат професия или език. За съжаление, въпреки 
че програмата разполага с голям набор от курсове по чужди езици, изкуства, професионални 
умения, здраве и т. н., всички те се преподават на гръцки език. 
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пейската комисия. Съдържанието на тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора, и Комисията 
не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.

Съществуващите програми обаче имат пропуски, тъй като се организират основно в града или 
големите общини, като по този начин изключват мигрантите, живеещи в по-малките общности. 
Също така, по-голяма част от курсовете са предимно за начинаещи, а тези, които искат да 
придобият по-напреднали знания по гръцки език, трябва да прибягнат до частни уроци.

	Португалия

В Португалия Върховната комисия по миграция (ACM) е публичният институт, който активно 
участва в изпълнението на публичните политики в областта на миграцията, с цел да отговори на 
интеграционните нужди на различните мигрантски среди. ACM работи заедно с други публични 
организации и, също така, отговаря за някои услуги и инициативи.

Националните центрове за подкрепа на интеграцията на мигрантите (CNAIM): уникално място, 
което обединява основните служби за подкрепа на мигранти, институции и офиси в едно и 
също пространство, помагайки да се посрещнат културните, организационни и законодателни 
различия. Някои от услугите на CNAIM са:

- Екипи на място - по-близо до общностите 
на мигрантите и предоставяне на 
специализирана помощ в няколко области, 
свързани с живота на мигрантите.

- Мрежа от Офиси за трудово въвеждане 
на имигранти (GIP) - структури за подкрепа 
на заетостта, които в тясно сътрудничество 
с Центровете по заетостта, осигуряват 
подкрепа на безработни млади хора и 
възрастни за определяне или развитие на 
интегрирането им на пазара на труда, както 
и за обучение.

Програма Португалски за всички: програма, която има за цел да интегрира мигрантите чрез 
популяризиране на португалски езикови курсове и технически курсове на португалски език, 
специализирани в областта на търговията на дребно, хотелиерството, грижа за красотата, 
строителството и инженерството. Тези курсове се съфинансират от Европейския социален фонд 
и са безплатни за обучаемите.

Служба за подкрепа на предприемачите при мигрантите (GAEM): насочена към мигранти с бизнес 
идеи, които търсят подкрепа за структурирането, прилагането или управлението, независимо от 
сложността или размера на финансовите инвестиции.

В допълнение към горепосочените програми, ACM осигурява и Служба за подкрепа на местната 
политика за интеграция на мигрантите, Менторска програмата за мигранти, Служба за техническа 
помощ за асоциации на имигрантите (GATAI) и Програма за избор (PE) – инициативи, чиято 
основна цел е да се получи добра интеграция на мигрантите в общността.

	България

Според официалната информация, публикувана в европейския сайт за интеграция:

За да интегрира или да насърчи социалното включване на граждани с мигрантски произход, 
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не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.

които не са от ЕС, в момента България има Национална стратегия за миграцията, убежището и 
интеграцията за периода 2015-2020 г. Документът описва интегрирани национални политики за 
управление на миграцията. Основава се на разбирането за миграцията като необходим ресурс за 
националната икономика и същевременно като потенциална заплаха за социалното единство и 
националната сигурност. Неговите основни интеграционни цели са осигуряване на социалното 
включване на гражданите на трети страни, включително лицата, ползващи се с международна 
закрила, и привличане на висококвалифицирани български емигранти и чужденци с български 
произход да се установят постоянно в страната.

Документът съчетава три подобни стратегии, приети между 2008-2014 г. и ги привежда в 
съответствие с положението на България и ЕС след бежанската криза. Тези документи са:
- Национална стратегия за миграция и интеграция 2008-2015 г.

- Национална стратегия за миграция, убежище и интеграция 2011-2020 г.

- Национална стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република 
България 2014-2020 г.

Въпреки това, не е приет план за действие и не са отпуснати средства за интеграция.

Най-проблемните области, свързани с интеграцията на имигрантите в България, са свързани с 
ограничения достъп до образование, получаване на гражданство и възможности за политическа 
дейност. Това ясно показва необходимостта от нови адекватни подходи в работата с хора с 
мигрантски произход – експертите в тези области, включително кариерните консултанти, трябва 
да придобият нови умения и компетентности и да им бъдат предоставени нови инструменти и 
информационни ресурси, за да могат да работят с необходимата професионална грижа.

	Испания

Държавният секретариат по въпросите на миграцията, който е на подчинение на Министерството 
на труда, миграцията и социалната сигурност, е органът, отговорен за разработването на 
миграционната политика, очертана от испанското правителство относно имиграцията, 
интеграцията на имигрантите и испанското гражданство в чужбина. Органът се състои от Главна 
дирекция по миграцията и Главна дирекция по интеграция и хуманитарна грижа.

Главната дирекция по миграцията ежегодно обявява конкурс за предоставяне на предложения 
към социални организации с нестопанска цел, насочени към финансиране на програми, които 
насърчават социалната и трудова интеграция на имигрантите и обхващат различни теми:

- Проекти за цялостно отделяне на внимание на основните нужди и подкрепа за включването 
на имигранти.

- Проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд в рамките на оперативната програма 
Социално включване и социална икономика, касаещи заетостта – да се насърчи включването 
на системи за качество, както и обучение и развитие на експерти и доброволци, осъзнатост и 
насърчаване на равно третиране и недискриминация на работното място.

- Проекти, съфинансирани от Фонда за убежищата, миграцията и интеграцията (AMIF), които са 
насочени към придобиване на основни знания по език, история, институциите, реда, културата, 
рамката на съвместно съществуване и демократични ценности на испанското общество, както и 
проекти с фокус върху интеграцията във всички аспекти.
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Испания обаче няма установена обща стратегия за интеграция на хората с мигрантски произход 
от 2015 г. насам. Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ECRI) изразява своето 
съжаление в скорошен доклад, че последният Стратегически план за гражданство и интеграция, 
изготвен от държавата, датира от 2014 година.  Въпреки това в някои региони, като автономна 
област Мадрид, съществува план за интеграцията на имигрантите за периода 2017-2021 г.

На практика, както бе споменато по-горе, различни социални организации разработват 
програми, които допринасят за социалната и трудова интеграция на имигрантите.

В региона на Мадрид има 8 Центъра за участие и интеграция на имигранти (CEPI), които 
предлагат: информация и ориентация, обучение и кариерно консултиране, информационни 
сесии за самостоятелна заетост и предприемачество, курсове по испански език и дейности с 
непълнолетни, както и други услуги.

Някои Центрове за участие и интеграция на имигрантите също разработват обучителна програма 
наречена Да познаваш законите си, за да предоставят знания за испанското общество и да 
улеснят тяхната интеграция.

Форумът за социална интеграция на имигрантите, който е на подчинение на Министерството 
на труда, миграцията и социалната сигурност, е орган за консултации, информация и съвети 
относно интеграцията на мигрантите.

Съществуват и проекти, финансирани с подкрепата на Европейската комисия, като Проектът 
Lighthouse от 2014 до 2017 г., координиран от НПО Solidaridad Sin Fronteras. Проектът Lighthouse 
създаде иновативен модел и инструменти за подпомагане на ученето през целия живот и 
кариерния път на мигрантите, с помощта на специализирано консултиране и признаване 
на предишно обучение, с което да се подобрят уменията, пригодността за трудова заетост и 
мобилността.

	Турция 

Заетостта и образованието на имигрантите са важни теми за осигуряване на тяхното 
благосъстояние. Интегрирането на имигрантите е сложна тема, която е трудна за управление 
(Taş & Özcan, 2018). Образованието на имигрантите е от полза, както за самите мигранти, така и 
за страната, в която мигрират. Образованието подпомага мигрантите да се интегрират в новата 
държава и да продължат кариерния си път, освен това засилва тяхното благосъстояние и оказва 
позитивно въздействие върху семействата им. Освен това образователните програми могат да 
повишат нивото на грамотност сред мигрантите, които са имали ограничени възможности за 
обучение в миналото. Трябва да има различни образователни програми за жени, за неграмотни, 
за отпаднали ученици, за студенти и висшисти, за хора на изкуството и хора с увреждания. 

В Турция, при мигрантите, образованието на учениците на ниво К-12 е първи приоритет. Има 
и някои програми за ученици, завършили гимназия и за висшисти. За съжаление програмите 
за обучение на възрастни са рядкост. Правата за получаване на образование при мигрантите, 
определени първо от Женевския пакт през 1951 г. и от правителствата, гарантират предоставянето 
на същите основни образователни права на мигрантите, както се предоставят на гражданите 
на съответната държава. Сирийските мигранти не са включени в този пакт, тъй като не са от 
Европа. Турция обаче е подписала Споразумение за правата на децата през 1995 г. и според това 
споразумение всяко дете, независимо от своята раса, цвят, пол, език, политически идеи, трябва 
да има същите права. През 2013 г. бяха приети два нормативни акта за образователните нужди 
на сирийските студенти. Министерството на образованието за първи път включва мигрантите 
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и бежанците в своя Стратегически план за 2015-2019 г. и се подчертава интеграцията на тези 
студенти в образователната система.

Броят на чуждестранните студенти в програмите за висше образование в Турция бързо 
нараства през последните няколко години. Интеграцията, заетостта и тяхното въздействие 
върху икономиката са от решаващо значение за тези студенти, техните семейства и страната. 
През 2013 г. бяха въведени закони за сирийските студенти. Студенти, които притежават езикови 
умения (на ниво за висше образование) и академични квалификации, могат да кандидатстват в 
университети в Турция и не е необходимо да плащат такса за държавни университети.

Правят се опити за организиране на обучение за възрастни, но тези опити са ограничени. 
Министерството на образованието и някои неправителствени организации си сътрудничат, 
като използват училищни сгради след редовните учебни часове за обучение на възрастни, а 
обучителите работят доброволно в тези програми. В програмите се предлагат курсове по турски 
език и някои професионални курсове. 

Преди 2016 г. работната виза и разрешително 
бяха ограничени само за имигранти и бежанци. 
Някои сирийци стартираха свой собствен бизнес в 
Турция. От 2011 г. са отчетени 6033 нови компании 
стартирани от сирийци, които са направили 
инвестиции в размер на 334 млн. долара (Polat 
, 2017). Тези групи обаче са онези, които имат 
икономическо предимство. На повечето сирийци 
им се налага да работят на нискоквалифицирани 
работни места и не са регистрирани в системата 
за социално осигуряване. Някои от тях работят 
в много рискови среди в производството. На 
мнозинството от образованите бежанци се 
налага да работят на неквалифицирани работни 
места. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 
M

O
D

EL
 F

O
R 

M
IG

RA
N

TS

23
Проектът Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, е финансиран с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Съдържанието на тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора, и Комисията 
не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.

3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ МИГРАНТИТЕ И СЪОТВЕТНИТЕ 
ОБУЧИТЕЛНИ НУЖДИ НА ЕКСПЕРТИТЕ, РАБОТЕЩИ С ТЯХ

Идентифицирането на нуждите от обучение на професионалните общности в участващите страни 
включваше преглед на документи, анализ на събраните данни и обогатяване на събраните 
данни чрез опита и експертизата на екипите от партньорските организации и участието на 5 
обучители, коучове, кариерни консултанти, педагози в ПОО и социални работници, както и 5 
мигранти от всяка страна-партньор, участвали в интервютата.

	Франция

Специалистите, които работят с мигранти вземат предвид нивото на квалификация, което е 
необходимо за мигрантските работни места и също така дали мигрантите не са по-квалифицирани 
по отношение на работата, която изпълняват. Що се отнася до способността на социалните 
работници да предложат професионално обучение, 60% от социалните работници смятат, че 
не предлагат такива възможности. По отношение на това, което социалните работници мислят 
за влиянието на гореспоменатите обучителни компетентности за мигрантите, за да си намерят 
работа, само един експерт е позитивен за това влияние.

От гледна точка на това какъв тип/съдържание на обучението е по-подходящо за мигрантите, 
за да си намерят работа, отговорите са: професионално обучение за специфични работни 
позиции, междукултурни компетентности, социални умения и умения за общуване.

Обучителни материали, инструменти, методологии, които са най-предпочитани и ценени от 
експертите:

- социални медии, интернет и онлайн платформи, които поддържат много полезни инструменти, 
но трябва да бъдат обяснени и промотирани сред мигрантите

- обмен на опит чрез срещи

- уъркшопи по актуални теми

Предизвикателствата и нуждите от обучение за мигрантите, които стават ясни от теоретичното 
проучване и интервютата включват:

- липса на познаване на френския процес на признаване 

- културна и социална интеграция / лингвистични затруднения 

- процес на легализиране

- липса на пари/ниски нива на заплащане, лоши жилищни и работни условия 

- условия на пазара на труда (безработица) 

- дискриминация
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- нужда от повече информация за процеса 
на признаване (ECVET) във Франция

- нужда от по-голям достъп до обучение за 
по-високи компетентности (управление, и 
др.), за да се придобият дипломи, които 
дават по-лесен достъп до по-високи 
длъжности. На мигрантите трябва да се 
предлагат нови, специфични обучителни 
дейности, посветени на трансверсалните 
умения (например, управление, процес на 
лидерство и др.).

- по-лесен достъп до сектори с по-добро заплащане, а не настоящите, които са налични за 
мигрантите: повечето мигранти работят в сектора на услугите (хотелиерство и кетъринг, 
административни и подпомагащи дейности, домашни помощници), вместо в промишлеността, 
образованието, здравеопазването и социалната работа 

- необходимо е да се развият мрежи от контакти, които да помогнат на мигрантите (етнически, 
политически, културни, икономически, религиозни, обществени мрежи) да намерят по-добра 
работа и да имат достъп до по-добри позиции

Всички мигранти споделят своята гледна точка, че се чувстват изключени и че нямат достъп 
до по-високи работни позиции, тъй като не им е осигурен лесен и/или възможен достъп до 
подобряване на необходимите компетентности и умения, които ще им помогнат да придобият 
по-добра работна позиция. Те се нуждаят от повече трансверсални умения, за да могат да 
проявят предприемачество, мениджмънт, мобилност и лидерство.

Не бяха споделени правни ограничения. Френската система е градивна от гледна точка на 
оказване на подкрепа за по-добра интеграция на мигрантите.

	Гърция

Експертите от Гърция идентифицираха следните основни нужди от обучение и предизвикателства:

- Преодоляване на лингвистичните бариери. Това предизвикателство се засилва от факта, че 
няма налични подготвени преводачи, които да фасилитират общуването с мигрантите.

- Мигрантите трябва да проявяват повече последователност в своите задължения.

- Нужда от изграждане на отношения, базирани на доверие между мигрантите и експертите 
работещи с тях.

- Нужда експертите, които работят със специфичната целева група да не са обременени от 
предразсъдъци или стереотипи. За да бъде ефективен процесът, много важно е обучителите да 
нямат стереотипизиращо или дискриминативно поведение. 

Гръцките експерти споделят, че едно от основните предизвикателства е, че квалификациите, 
придобити в страната им на произход, не се признават в Гърция. Освен това, констатират 
и проблеми в процеса на общуване, които се дължат освен на лингвистичните бариери и на 
различия в мненията на хора, които имат различен културен произход. Експертите смятат, че 
дори мигрантите да успеят да си намерят работа, процента на личностно израстване и кариерно 
развитие е много нисък.
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Във връзка със законодателството и обществените политики, всички обучители се съгласиха, 
че като цяло липсва информация и правни процедури, които подпомагат и защитават правата 
на бенефициентите. Също така те вярват, че Гърция има подходящи услуги за обучение - 
образование на мигрантите, но има наистина голям проблем за пригодността за заетост на тази 
целева група.

По отношение на нуждите от обучение, това което обучителите поискаха, бе да се създадат 
инструменти и методи, които целят подобряване и засилване на уменията за общуване 
и сътрудничество на обучаемите. Освен това те адресираха колко важно е ученето чрез 
преживяване, в което бенефициентите активно участват в процеса на обучение.  

	Кипър

Нуждите от обучение на експертите, които работят с мигранти, са в синхрон с реалните нужди на 
мигрантите. Следователно, за да се създадат и използват ефективни инструменти за обучение, 
необходимо е да се вземе предвид онова, което самите мигранти имат да кажат по темата. По 
тази причина бяха проведени 5 интервюта с възрастни мигранти, граждани на трети страни, 
за да се събере информация за техните нужди и трудности, както и техните предложения за 
по-успешни методи и инструменти за интеграция. Освен това бяха проведени 5 интервюта с 
експерти, работещи с мигранти, с цел да се съберат техните виждания, практики и предложения 
за интеграция на мигрантите.

Проведените интервюта с мигрантите разкриха позитивните и негативните аспекти от 
ежедневието им в Кипър, както и бариерите пред успешното им интегриране в образованието, 
пазара на труда и обществото като цяло. 

Що се отнася до профила на участниците, имаше както мигранти-мъже, така и жени, или от 
Индия, или от Бангладеш. Средната им възраст е 21 години и те са или завършили гимназия, или 
университет.

Основната констатация беше, че въпреки факта, че повечето участници са със средно или 
висше образование и са успели да преминат успешно през процеса на признаване на своите 
сертификати в Кипър, те не са получили никакви професионални насоки или помощ в процедурата 
по признаване, вместо това са получили насърчение от своите семейства и приятели. Това 
предполага очевидната нужда местните агенти и власти да дадат насока на мигрантите със 
сертификати за средно или висше образование, тъй като тези сертификати биха могли да бъдат 
използвани на местния пазар на труда.  

По отношение на професионалния опит на 
мигрантите и текущия работен статус, повечето 
участници изглежда нямат професия в Кипър. Те 
заявяват, че са се опитали да инвестират в някакъв 
вид учене, за да си намерят работа в сферата на 
туризма, който е силно развит на острова и се 
базира на езиковите умения по английски на 
служителите. Но се е оказало трудно да намерят 
работа, тъй като не говорят местния език. За тях 
ученето на езика се е оказало трудно, поради 
това са се опитали да си намерят работа, която 
не изисква езикови познания по гръцки. Освен 
това мигрантите не са получили професионална 
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помощ или насока за намиране на работа. Търсили са информация основно в интернет или от 
уста на уста. Това откритие разкрива нуждата от предоставяне на насока на мигрантите, които 
активно търсят работа и които са изправени пред трудности в комуникацията. 

Участниците, които заявяват, че са наети на работа, обясняват че работата им не е свързана с 
предишния им опит, и не могат да използват предишния си опит в Кипър, поради езикови и 
културни бариери. Поради тази причина работят на половин работен ден или работа, която е 
ниско платена и не отразява реалните им умения и компетентности. Освен това, не са получили 
никакво кариерно ориентиране или консултиране, а са търсили активно онлайн информация за 
курсове, обществени програми и услуги за мигранти.

Интересно откритие е, че много мигранти вярват, че специалистите, работещи с мигранти 
трябва да са информирани за наличните ресурси, програми и консултиране, така че да могат да 
предоставят индивидуализирано обучение, лице в лице, подкрепа и насочване. И накрая, но не 
на последно място, беше установено, че повечето участници предпочитат онлайн приложения 
и средства за обучение на мигрантите, но не знаят за съществуването на релевантни такива. 
Затова онлайн инструментите се оказват ценни за интеграцията на мигрантите и трябва да бъдат 
разработени въз основа на образователната система на страната и изискванията на пазара на 
труда.

Изводите от проведените интервюта със специалистите са в синхрон с преживяванията на 
мигрантите и дават цялостна картина на ситуацията в Кипър. 

Повечето специалисти подкрепят идеята, че първата стъпка, за да бъде успешен един специалист 
в работата с отделни мигранти и/или групи е да осъзнае, че всеки човек е пресечност между 
множество идентичности – пол, възраст, етническа принадлежност, религия, социално-
икономически статус и културен произход, както и индивидуални преживявания, които са 
формирали неговите личност и характер.

Тези самоличности могат да варират в зависимост от възприятието, което всеки експерт има за 
мигрантите, както и от неговите/нейните вярвания, нагласи и ежедневно поведение като цяло.

Най-често срещаното откритие е, че основната пречка за признаването на знанията, уменията и 
компетентностите на мигрантите е езиковата бариера, редом с културни и религиозни фактори. 
В повечето случаи мигрантите се борят с бюрокрация, като в същото време се борят за оцеляване 
и за това да научат чужд език, което забавя тяхната интеграция на пазара на труда и в местното 
общество. Отделно от това, преминаването през системата за признаване отнема време и 
изисква заплащане на такса, което се оказва поредната спирачка в процеса. Следователно 
необходимостта от разработване и прилагане на нови инструменти и методи за признаване на 
преносимите умения на мигрантите е по-очевидна от всякога.

По отношение на признаването на знанията и уменията на мигрантите, специалистите заявяват 
че се вижда някакъв напредък през последното десетилетие. В частност, на мигрантите, които 
пристигнаха през 1990-те, след разпадането на Съветския съюз и имаха академични степени, им 
бе отказано признаване на образованието, поради което тези хора бяха принудени да работят на 
нископлатени работни места и то в сфера, различна от тяхната експертиза. Ето защо, тези хора са 
изпитали чувство на фрустрация, несигурност и отхвърляне, което води до ниско самочувствие, 
негативен образ за себе си и ниска лична ефективност. Въпреки това, интеграцията на тези хора 
в обществото е протекла по-лесно и плавно в сравнение с днешните мигранти, поради факта, че 
онези мигранти са били със същата религия като местното население и са дошли от държави със 
сходна култура, навици и обичаи.
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Когато става дума за мигранти, които са пристигнали в Кипър през последните няколко години 
от азиатски и африкански държави, поради война, тероризъм и глад, специалистите подкрепят 
идеята, че тези мигранти са живели при много трудни условия години наред и са изживели високи 
нива на тревожност, шок, емоционален дистрес и депресия. Ето защо тези мигранти се нуждаят 
от незабавна психологическа и социална помощ, както и насока за справяне с бюрокрацията 
и социалните услуги. За много от тези хора, приоритетът е бил намиране на жилище и работа, 
независимо от текущите им знания, умения и компетентности. Освен езиковата бариера, на 
тези хора им се е наложило да се справят с чужда култура, начин на живот и религия, които са 
напълно различни от собствените им.

В съответствие с горното, специалистите работещи с мигранти смятат, че прекарването на време 
с мигрантите и способността да се изслушат техните страхове, нужди и глас като цяло, трябва 
да бъде най-основният приоритет в работата с тях. Освен теоретични подходи, обучението им 
изисква практически умения и инструменти, базирани на реалните преживявания и нужди на 
мигрантите. Освен това, използването на комбинация от офлайн, лице в лице и онлайн срещи и 
материали, би спомогнало за разширяване на хоризонта на специалистите и би им помогнало в 
усилията за социално и културно интегриране на мигрантите.  

Интервюираните предложиха някои теми за обучението на специалистите: междукултурен и 
междурелигиозен диалог, комуникация на чужди езици, както и справяне с чувствителни теми 
като тормоз, злоупотреба и пренебрегване.

	Португалия

Темите за обучение, които се отличават за страната включват:

- Спецификите около бюрократичната среда в страните на произход на мигрантите, както и 
протоколите и двустранните споразумения;

- Закони за миграцията; 

- Процедури за социално осигуряване и социална подкрепа; 

- Управление на малък бизнес (мигрантско предприемачество); 

- Подобряване на мултикултурното и/или междукултурното съзнание и съпричастност в 
обществените услуги и корпорациите.

Предпочитани обучителни материали, инструменти, методологии:

- Социалните медии, интернетът и онлайн платформите са много полезни инструменти, но 
трябва да бъдат правилно рекламирани. Например, мигрантите често не са запознати със 
съществуващата платформа на ACM.

- Ролята на устното предаване на информация е от решаващо значение и е незаменима, тъй като 
често мигрантите нямат умения за търсене на информация онлайн, особено ако информацията 
е на португалски език.

- Плакатите са полезни за предоставяне на базова информация.

- Уъркшопи по релевантни теми.

- Арт терапия. 
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Предизвикателствата и нуждите от обучение 
на мигрантите, които се разкриват чрез 
теоретичното проучване и интервюта 
включват:

- Културна и социална интеграция и 
лингвистични пречки. 

- Процес на легализация – мигрантите 
продължават да имат недостатъчен достъп 
до точна и релевантна информация за 
португалското законодателство, касаещо 
миграцията. Ето защо процесът на 

легализация е първото и най-важно предизвикателство, пред което са изправени мигрантите и 
често се посочва от интервюираните като дълъг и сложен бюрократичен процес. 

- Липса на човешки ресурси, които да предоставят насочване и съвети на мигрантите. 

- На пазара на труда – незаконният или неуреден статус на мигрантите, ниската степен на 
образование и обучение. Мигрантите с ниско образователно ниво получават по-високо 
заплащане от неформални трудови дейности, които са често предпочитани, тъй като на тези 
работни места не се удържат социални осигуровки и данъци. 

- Информацията, касаеща процедурите по валидиране на образованието и обучението 
на мигрантите е оскъдна. Прекомерни и сложни бюрократични процедури в процеса на 
валидиране, както и разходи, особено когато става дума за признаване на университетска степен. 
Валидирането на обучението и образованието идва на второ място, тъй като при пристигане 
в Португалия първото нещо, към което се насочват мигрантите, е да си намерят работа. Едва 
на по-късен етап мигрантите пристъпват към процеса по валидиране на тяхното обучение и 
образование.  

Не се споменават законови ограничения. Някои от интервюираните обаче подчертаха наличието 
на дискриминационни практики при прилагането на закона от държавните служители, които се 
занимават с мигранти. 

	България

Поради различни фактори като историческо наследство, настоящ нисък стандарт на живот, 
предразсъдъци и липса на осведоменост, свързани с всички аспекти на миграцията, страхове, 
свързани с религията, повишаване на безработицата и други фактори, българското общество не 
е готово да интегрира мигрантите на глобално ниво. Тази ситуация оказва силно влияние върху 
капацитета на човешкия ресурс за работа с мигрантите и съответните нужди от обучение на 
специалистите, занимаващи се с това.

Основните идентифицирани области на обучение са пряко свързани с основните 
предизвикателства, които произтичат от самия процес на миграция:

- Езикови бариери – Българският език е бариера за всички мигранти, с изключение на 
историческите български общности от бившите съветски републики и бивша Югославия. 
Най-разпространените езици като английски, немски, испански, не са усвоени от по-старото 
поколение специалисти, въпреки това се наблюдава позитивна тенденция в това отношение 
сред по-младите специалисти. Като цяло се наблюдава огромна липса на езикови умения сред 
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специалистите и липса на компетентен преводач, който да подкрепи комуникацията между 
специалистите и мигрантите.

- Психологически бариери – вълните от мигранти през последните години, макар да нямат 
значимо влияние върху българското общество, са свързани с хора, които предприемат 
миграция поради различни сериозни проблеми като войни, дискриминация, религия и др. Тези 
хора са преминали през различни лични проблеми и бедствия и преди всичко се нуждаят от 
психологическа подкрепа в началните фази. Това налага нуждата от подготвени специалисти с 
психологически компетентности, които да поемат отговорност за тези задачи.

- Мултикултурни бариери – както всяка страна и България има своите специфични особености, 
които зависят от различни фактори като историческото развитие, посткомунистическите 
характеристики, ниския стандарт на живот, застаряващото население, страхове, основани 
на религията и др. Мултикултурните бариери съществуват не само по отношение на новите 
мигрантски тенденции, насочени към мигрантските потоци от Близкия изток и Африка, но и 
към хората, идващи от западните страни. Ето защо. ефективните и практически обучения и 
инструменти в това отношение се считат за изключително необходими.

- Бюрокрацията представлява сериозно предизвикателство, както за местното население, така 
и за чужденците. Допълнителния утежняващ фактор при чужденците е липсата на информация 
на език, различен от българския. Информацията, от която хората се нуждаят, дори местното 
население, не е лесна за намиране. Основните публични органи, работещи с хора от други 
страни като цяло, нямат необходимите езикови умения и не са подкрепящи в процедурите.

Най-ценените и желани учебни материали, инструменти и методологии са:

- Онлайн платформи със събрана и организирана информация за различните процедури, 
обучения и възможностите на пазара на труда, предназначени за мигрантите.

- Онлайн обучения и инструменти  в подкрепа на специалистите, които също така са пригодени 
да посрещнат нуждите на мигрантите чрез самостоятелно учене и тестване.

- Уъркшопи, които са с практическа насоченост и предоставят доказани методологии от практиката 
и инструменти, чрез които да се адресират основните предизвикателства в професионалната 
работа с мигранти.

	Испания

Предизвикателствата и нуждите от обучение на мигрантите, които стават ясни от теоретичното 
проучване и проведените интервюта:

- езикови бариери

- различна социална и трудова система в приемащата държава

- липса на признаване на образователната им степен/и

- стигми, предразсъдъци и стереотипи 

- мигрантите се използват като ниско платена работна ръка – използват се трудностите, които 
имат в легално отношение, които им пречат да намерят подобаваща работа. В Испания ако 
мигрантите не могат да докажат или да кандидатстват за убежище, то не могат да работят 
официално на пазара на труда с години (поне 3 години от момента на пристигането им в 
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страната). Това е основната бариера за намиране на работа, с което се затруднява и социалната 
включеност на мигрантите. При тази ситуация не става въпрос за придобиване на умения, а за 
възможност да се приложат знанията и уменията, които притежават в прилична работа.
- социалните очаквания, с които идват 
- различия от гледна точка на график, заплащане, необходимост от образователна степен, за да 
може да се извършва работа
- законови пречки: нестабилна административна ситуация и трудност за придобиване на договор
- предразсъдъци и расистко поведение 
- подценяване на уменията 

- правна консултация за разрешително за постоянно пребиваване и разрешително за работа

- бази за провеждане на обучения и налични програми

- административни ресурси 

- как да бъдат обучени мигрантите, с цел да развият уменията си

- информация за пазара на труда в страните, от които мигрантите идват 

- междукултурни компетентности 

Обучителни материали, инструменти, методологии

- онлайн курсове

- практически инструменти, практически казуси

- общности от сходни хора, фокус групи

	Турция 

Първият проблем в Турция по отношение на сирийските бежанци е свързан с възприятията. 
Болшинството турски граждани смятат, че бежанците експлоатират ресурсите в Турция и ще 
вземат работните места на турските граждани, което ще доведе до увеличаване на нивото на 
безработица сред турското население. Тези възприятия понякога са генерализирани за всички 
имигранти от арабските държави. Мигрантите заявяват, че най-много се страхуват да създават 
контакти с турци и самите турци избягват да комуникират с тях. В резултат на това, мигрантите 
предпочитат да се социализират помежду си. Това е една от основните пречки за интегрирането 
на бежанците и имигрантите.  

Друг основен проблем, с който се сблъскват имигрантите и обучителите по отношение на 
обучението и образованието е свързан с езиковата бариера, икономическите проблеми и 
социалната интеграция. (Kızıl & Dönmez, 2017) Обучението по турски език е подготвено за всички 
нива (К-12, висше образование, възрастни) от Министерството на образованието в Центровете за 
обществено образование. Въпреки това, броят на имигрантите и бежанците, които са участвали 
в тези програми е ограничен, следователно трябва да се подготвят по-ефективни програми. 
Интеграцията на имигрантите от всички възрастови нива става по-лесна, когато успеят да се 
справят с езиковата бариера.

Обучителните програми, които се подготвят за мигрантите, трябва да бъдат приобщаващи, 
съвместни, улесняващи, икономически, чувствителни към културните различия и осигуряващи 
приемственост.
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Трябва да има сътрудничество между Дирекцията по управление на миграцията, Министерството 
на образованието, университетите, местните власти и неправителствените организации. 

За целите на трудовата заетост трябва да се документират квалификациите на имигрантите 
и бежанците. Имигрантите и бежанците с квалификации (като инженерни науки, медицина, 
преподаване, техническа експертиза) трябва да бъдат назначени на работни места, отговарящи 
на тяхната област на експертиза. Повечето мигранти работят на работни позиции, за които са 
прекалено квалифицирани, поради дискриминация и икономически проблеми. 

Повечето мигранти в Турция не притежават необходимите квалификации и биха извлекли 
полза от наличието на обучителни програми. Поради липсата на достатъчно квалификации, 
на мигрантите се налага да работят предимно на нископлатени позиции и в рискова работна 
среда. Обучителните програми могат да дадат добавена стойност на Турция и да подобрят 
благосъстоянието на мигрантите. Тези програми за обучение следва да се съсредоточат върху 
нуждите на региона, социалната интеграция и да имат холистична перспектива, интегрирайки 
международните асоциации.

Обучителните нужди на мигрантите, които стават ясни от теоретичното проучване и интервютата 
включват:
- практики и порядки за трудова заетост в Турция. Макар да съществуват сходни практики при 
подбор на персонал по цял свят, съществуват и някои специфични за страната практики. Тези 
практики, общата процедура по кандидатстване за работа и явяване на интервю трябва да се 
включат като част от обучение.

- обучение за трудовото законодателство и миграционното законодателство
- предприемачески умения и правила
- нетуъркинг и комуникативни умения. Конкретно нетуъркинг с местни жители (турски граждани) 
- креативност и отвореност
- самосъзнание
- управление на времето
- технологии (интернет, социални медии, и др.)

Нуждите на специалистите, които стават ясни от теоретичното проучване и интервютата 
включват:
- Управление на многообразието. Болшинството обучители в Турция не притежават 
международен опит.
- Инструменти и упражнения, които могат да използват в обученията си (отвъд културните 
особености).

- Обучение за културата. Би било добре обучителите да разполагат с повече информация за 
културата на мигрантите, за да постигнат по-добра комуникация с тях. 
- Закони и наредби за миграцията. Познаването на тези закони и наредби би помогнало на 
специалистите да бъдат по-ефективни в менторството на мигрантите. 
- Осъзнатост за понятието миграция – разбиране на психологията, мотивацията и нуждите на 
мигрантите.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR
A

N
SV

ER
SA

L 
M

O
D

EL
 F

O
R 

M
IG

RA
N

TS

32
Проектът Умения за подкрепа на мигранти, 2018-1-FR01-KA202-048007, е финансиран с подкрепата на Евро-
пейската комисия. Съдържанието на тематичния доклад отразява единствено възгледите на автора, и Комисията 
не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията съдържаща се в настоящия документ.

 4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

Тематичният доклад, създаден от съвместните усилия на експерти от Франция, Гърция, Кипър, 
Португалия, България, Испания и Турция, илюстрира настоящата ситуация на мигрантите в 
съответните страни, по отношение на тяхната интеграция, възможности за обучение, заетост 
на пазара на труда и др. Партньорите също така са изследвали мненията на представителите 
на двете целеви групи – специалистите, работещи с мигранти и самите мигранти, за да 
идентифицират кои са основните предизвикателства, пред които са изправени мигрантите, от 
каква подкрепа, съвети и помощ се нуждаят в своите страни, за да постигнат по-добро кариерно 
развитие, растеж и реализация.

Основното предизвикателство, с което мигрантите се сблъскват е фактът, че макар и да ги 
приемаме в нашите страни, не сме особено готови да ги приветстваме в обществата ни. Работата 
по тематичния доклад потвърди (и чрез теоретичното проучване, и чрез директното участие 
на целевите групи) съществуването на неравенство между средното икономическо и социално 
положение на работниците в Европа и това на мигрантите от ЕС, възможностите им да напреднат 
в кариерата и да получат по-добри работни места. Друг ясно очертан проблем е липсата на 
ефективни и работещи подходи, методологии и инструменти за подкрепа на специалистите, 
работещи с мигрантите, в професионалната им практика.

Като цяло, миграцията има ключова роля във включените в проекта общества, особено в 
демографски, икономически и социален аспект. Повечето имигранти, идващи от страни извън ЕС, 
работят като служители или работници. Смята се, че те често не са много добре квалифицирани 
и повечето от тях работят в сферата на услугите (строителство, хотелиерство и ресторантьорство, 
административни и спомагателни дейности и домашни работници), а не в промишлеността, 
образованието, здравеопазването и социалната работа.

Вече съществуват някои въвеждащи програми, процедурите се регулират от съответното 
законодателство и се предвиждат възможности. От друга страна, тематичният доклад сочи, че 
често тези обещаващи стъпки не се прилагат особено успешно на практика и бюрокрацията, 
езиковата бариера и икономическите фактори имат значително по-определящо въздействие от 
потенциалните позитивни тенденции.

Други сериозни предизвикателства, посочени 
от страните – партньори са признаването на 
формалните квалификации, придобити в други 
страни и валидирането на предишен опит, 
придобит чрез неформални форми на учене. 
Това е и основната област, в която обучителите, 
коучовете, кариерните консултанти, 
преподавателите в ПОО и социалните работници, 
работещи с мигранти, биха могли да имат най-
значителна отговорност и роля. За да постигне 
това, проектният екип ще разработи иновативен 
модел и инструменти за развитие и подобряване 
на преносимите умения на мигрантите.
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Освен темите свързани с бюрокрацията и езиковите умения, които трябва да бъдат разгледани на 
правителствено ниво, има реални стъпки, които партньорите ще предприемат, за да подкрепят 
мигрантите в процеса им на кариерна и професионална реализация. 

Следват най-необходимите знания и умения, идентифицирани в работата по настоящия доклад, 
които могат да се усвоят и/или подобрят с помощта на иновативния модел и инструменти, които 
ще бъдат разработени от проектния екип:

- да има осъзнатост за текущата ситуация, способност да се разбира контекста и средата и 
способност да се намират възможности за кариерна и професионална реализация. Това изисква 
критично мислене, умение за идентифициране на проблеми и намиране на решения.

- способност да се поема отговорност за собствената реализация, както и да се подобрят 
уменията за вземане на решения при всякакви обстоятелства.

- умение за сътрудничество и разширяване на мрежата от контакти в общността, както и в 
различни среди, включително виртуалната среда, което все по-често е изискване на пазара на 
труда в Европа и отвъд границите ѝ. Уменията за общуване са необходимост, независимо от 
средата. Освен това, глобализацията в света и произходът на мигрантите налагат необходимостта 
от все по-голяма осведоменост и осъзнатост за различните култури.

- за да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда, мигрантите ще трябва да бъдат в крак с 
текущите иновации, което означава да бъдат проактивни, любопитни и креативни.

- във връзка с предходните умения, които се изискват поради тенденциите на пазара на труда, се 
очертава друг важен аспект – нуждата от гъвкавост и проактивност по отношение на промените. 
Тези умения подобряват способността за адаптация на мигрантите. Освен това, пазарът на труда 
все повече изисква предприемачески дух във всички сектори, както и на работното място. Това 
е съпътствано от проактивност и учене през целия живот, както и подход за повишаване на 
квалификациите и уменията в кариерното развитие и израстване.

Въпреки различията сред страните – партньори по отношение на текущата ситуация, 
историческите фактори и традиции, икономическите условия, законодателството и т. н., 
основните предизвикателства пред мигрантите като цяло са сходни. Съвместните усилия 
на професионалистите от седемте различни държави ще окажат синергично въздействие 
в предоставянето на иновативни образователни практики, свързани с трансверсални 
компетентности, насърчаване на творчеството и иновациите и подобряване на свободния 
достъп до нови и иновативни методи на подкрепа, инструменти и коучинг/обучителни методи.
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