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Подобряване достъпа до услуги

→ Консултации

→ Превод

→ Придружаване

→ Водене на 

случаи

→ Психолог



.

Активно участие, взаимодействие и социално 

приобщаване

→ Ориентация

→ Събития

→ Менторство

→ Доброволчество



.

Детско развитие и образование

→ Неформално 

образование

→ Рекреативни

занимания

→ Клуб Домашна 

работа

→ Работа с родители



.

Наръчник с добри
практики 
и насоки за 
ефективно
включване на деца
бежанци и мигранти в 
образователната
система

https://caritas-
sofia.org/assets/media/n
archnik-za-detsa-
bezhantsi-i-migranti-
20211108-
compressed.pdf

https://caritas-sofia.org/assets/media/narchnik-za-detsa-bezhantsi-i-migranti-20211108-compressed.pdf


.

Социално предприемачество



Интеграция на бежанци
и мигранти на пазара
на труда.

Опитът на Кариерния 
център на Каритас 
София



Български език  - предизвикателства

Неграмотност 
Ниски езикови 

познания на роден 
език

Липса на опорен 
език

Преминаване в 
онлайн среда

Липса на 
материали за 

онлайн обучение 
Динамика



Български език - решения

Индивидуален подход 

Изграждане на навици за онлайн обучение 

Създаване на онлайн ресурси и материали за самостоятелно 
учене и в група

Личностна подкрепа 

Пренасяне на атмосферата от реална във виртуална класна 
стая

Използване на външни пространства за учене



www.caritas-sofia.org



Кариерно ориентиране - предизвикателства

Разлика в очакванията 
и предложенията на 

пазара 

Намалено търсене на 
работници с ниска 

квалификация

Ниски нива на 
заплащане

Работен език –
български език 

Чужд език – западен
Професионално 

обучение



Решения

Първа стъпка – обучение по български език –
мин. ниво А2

Индивидуални и групови срещи/обучения за 
актуалната ситуация на пазара на труда

Насърчаване за повишаване на образованието 
и придобиване на нови умения

Подготовка за интервю и преди срещата с 
работодател

Доброволчество и включване в инициативи



Предприемачество



Предизвикателства

Липса на 
финансиране

Структура на 
бизнес

Твърде много 
идеи 

Недостатъчна 
информация за 
възможностите 

за бизнес

Регистрационни 
и лицензионни 

режими

Различна среда



Решения

Цялостна 6 месечна обучителна 
програма в 6 модула

Консултации с различни специалисти –
финанси, маркетинг и др. 

Решаване на казуси от практиката

Менторска програма с реални 
бизнесмени – мигранти

Публично представяне на бизнес 
проектите пред финансиращи 
организации и фондове 



Възможност за започване на 
работа в по-кратък срок от 3-
те месеца след стартиране на 

процедурата за търсещ 
международна закрила.

Улеснена процедура 
при наемане на работа на 
търсещи закрила, без да се 
налага на всеки 3 месеца 

процедурата да се повтаря.

Признаване на 
Регистрационните карти на ТЗ 
за официален документ пред 

банковите институции при 
откриване на „банкова 

сметка за превод на заплата“

Задължителните курсове по 
бълг. език финансирани от 

държавата.

Обучение за социални 
комуникативни умения 

Обучения и професионални 
курсове за жени 

финансирани от държавата

Отваряне на пазара на труда 
за ГТД, с които нямаме 

подписано споразумение за 
трудова миграция



Благодаря за 
вниманието! 

Център „Света Анна“

Отдел Миграция и интеграция

Каритас София

ул. Струма 1, София


