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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на проект Info4Migrants е да изпълни европейската
цел за ефективно интегриране, с помощта на трансфер на
иновативна информационна база данни за мигрантите Careers Europe EISODOS към
доставчиците на професионално обучение и консултантски центрове из цяла Европа.
Настоящият проект се роди вследствие на наблюдението на Европейската програма за
интеграция на граждани от трети страни (Европейска комисия 2011), в която се отчита, че
понастоящем мигрантите са слабо използван ресурс и загуба на човешки капитал във всички
страни членки. Подчертано бе, че страните от ЕС трябва да направят процеса на вътрешна
миграция по-привлекателен и безпроблемен за мигрантите, като първо се подобри
наличната за тях информация в общество, което ги приема (например информация за
възможности за работа, култура, права), като се избегне сблъсък с местната работна сила и
мигрантите бъдат информирани за техните задължения.
Целта на проект Info4Migrants е да предостави онлайн инструмент на кариерните
консултанти и специалистите, подкрепящи мигрантите в професионалното обучение, както и
тези в бюрата по труда и други организации, работещи с мигранти, който да им помогне подобре да подкрепят мигрантите, с които имат досег.
Целевата група (както специалистите даващи насоки, така и мигрантите) ще бъдат въвлечени
в няколко дейности за обратна връзка, за да се подсигури адаптиране на инструмента, така
че да посрещне текущите нужди на европейско ниво.
За да бъдат реализирани тези цели, шестте партньора по проекта ще разработят онлайн
инструмент, съдържащ широк обхват от практическа информация, като важната информация
е преведена на общо използваните от мигрантите езици.
Проектът Info4Migrants се базира на детайлно проучване и план за прилагане, за да се
посрещнат следните цели:
Разбиране на това кои са мигрантите и от каква подкрепа се нуждаят, каква е
съществуващата към момента подкрепа в страните партньори;
Идентифициране на липсите в знанията на кариерните консултанти / специалистите,
работещи с мигрантите;
Проучване на практическа информация с цел запълване на липсите в знанията на
специалистите, работещи с мигранти;
Създаване на онлайн инструмент за специалистите консултанти, работещи с мигранти;

Тестване и подобряване на онлайн инструмента;
Разпространяване на резултатите от проекта сред
членовете на целевата група, стратегическите партньори
и общата аудитория.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД КЪМ РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА
Всички партньори по проекта се придържаха към общи и детайлни методологии за събиране на
данни и анализ, за да се подсигури еднакво качество на проучванията, проведени от страните
партньори и да се изгради цялостна картина на проблемите на мигрантите в Европа от различна
гледна точка. Данните бяха събрани чрез комбинация от качествени и количествени подходи.

3. ВЪВЕДЕНИЕ В ДОКЛАДА
Настоящият доклад обединява заключенията от националните проучвания, проведени от
страните партньори. Целта на доклада е да се открият сходства и разлики сред страните
участващи в проект Info4Migrants (I4M), по отношение ситуацията на мигрантите във всяка
държава: произход на мигрантите, социо-икономически профил, подкрепата, която получават от
специалисти и кои са организациите, работещи, за да ги подкрепят.
Отчитайки откритията в националните доклади, ще можем да идентифицираме основните
потребности на целевата група във всяка държава и да допринесем за удовлетворяване на тези
потребности с помощта на инструмента I4M. Настоящият документ ще помогне на проектния
екип да идентифицира последващи стъпки за разработване на съдържанието на инструмента
I4M, както и ще предостави поглед върху ситуацията с мигрантите в различните страни
участници: Великобритания, Австрия, България, Финландия, Испания и Швеция.

4. ПРОФИЛ НА МИГРАНТИТЕ В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ
Профилът на населението от мигранти е различно в различните страни партньори, не само
заради произхода им, но също така и заради социо-икономическите нива и причини за
миграция.

Произходът на мигрантите често зависи от географската
близост до страната на местоназначение или от културноисторическите отношения между страната на произход и тази
на пребиваване. Различният произход на мигрантите, разбира се, означава че и основните
мигрантски езици се различават във всяка страна партньор.
По отношение на социо-икономическия произход на мигрантите, въпреки че бе установено, че
често мигрантите (в страните, участващи в настоящото проучване) имат ниско или средно ниво
на квалификация и ниско ниво на икономически ресурси, ситуацията може да варира от една
държава до друга. Някои държави, като Великобритания или Швеция, получават много повисоко квалифицирани мигранти, отколкото тези в Испания.
Проучванията също така показват, че социо-икономическия произход на мигрантите също оказва
влияние върху избора им да мигрират. В случая с Испания, повече мигранти пристигат в
държавата, привлечени от икономическия бум през 90-те и ранните 2000, докато в България
повечето мигранти пристигат в страната като бежанци или в търсене на убежище, основно от
Сирия или Афганистан.
Подкрепата, която мигрантите получават също е различна в различните държави. Мигрантите в
Испания или България, например, разчитат повече на приятели или роднини, които вече се
намират в страната, докато във Великобритания изглежда има по-голям брой мигранти, търсещи
помощ от различни организации. Това обаче отново зависи от произхода и ситуацията на всеки
мигрант. Онези мигранти, пристигащи в страните партньори в търсене на убежище, например,
имат тенденцията да използват услугите на професионалните организации повече от онези,
които пристигат по икономически причини.
В следната таблица можете да видите основните характеристики на мигрантите по държави:
Великобритания

Страна на
произход

Австрия

България
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Швеция

Индия, Полша и
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Германия
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Хърватска

Основни езици
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Велиобритания

полски,

сръбски,

арабски, руски,

естонски,

румънски,

босненски,

панджаби, урду,

босненски,
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Същото или по-

Същото или по-
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средното за

средното за

средното за

по-високо от

ниско от

високо от

квалификация

страната

страната

страната

средното за

средното за

средното за

страната

страната

страната

Повече

Не е получена

Лесно може да

мигранти

подкрепа или е

се

докладват, че

получена

подкрепа,

подкрепа

семейство или

някои

Подкрепа,
получена при
пристигане в

Повечето

Малко

Не

мигранти

преводачески

подкрепа

получават

услуги.

много

подкрепа от техни

Печатни

Мигрантите

роднини

материали и

България
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са
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предоставена

намиращи се в

недостатъчни.

платформа

подпомогнати от
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държавата.
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Австрия”.
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Как
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и
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в
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обновяван
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отговорности,

работа,

съответствие на
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за
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и
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възможности
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с
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списък
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признаване

информация
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Основна

за търсене на
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към
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нужна
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за
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тези
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в

в
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квалификации с
тези в Швеция.

5. ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ МИГРАНТИ В
СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ
Това е областта, в която се срещат най-много прилики сред
страните партньори. Във всички страни партньори съществуват организации, които подкрепят
мигрантите и предлагат различни услуги. Тези организации могат да бъдат както частни, така и
обществени, и варират от работнически съюзи, до асоциации за мигрантите, публични
администрации, центрове за кариерно ориентиране и благотворителни организации.
Друго сходство между всички страни партньори е, че организациите, които работят с мигранти,
обикновено работят на локално ниво, дори да са национални организации, така че получената
подкрепа е свързана с близостта на предоставените услуги.
Като цяло тези организации предоставят услуги на мигрантите, но не са конкретно създадени за
тях. Организациите предлагат услуги на местното население и в повечето случаи мигрантите не
са тяхна основна целева група (както например е случаят с профсъюзите или центровете за
кариерно ориентиране).
Въпреки това, можем да видим, че в някои държави (например Великобритания) организации
като: жилищни асоциации, кариерни центрове, бюра по труда и учебни заведения за
професионално образование и обучение, имат значителен опит в работата си с мигранти, което
от своя страна ги прави по-добре подготвени да могат да ги подкрепят. Въпреки това обаче тези
организации могат да се чувстват уверени да подкрепят мигрантите само в своята специфична
област на експертиза. Проблемът е, че въпреки че има много информация за мигрантите, тези
ресурси са разпръснати между различни организации и е много трудно, а също така и отнема
много време да се намери информация за всички тях. Би било изключително полезно за
професионалистите, работещи с мигранти и самите мигранти да могат да намерят цялата тази
информация, събрана на едно място.

6. ПРОФИЛ НА КАРИЕРНИТЕ КОНСУЛТАНТИ В СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ
И в тази област съществуват много прилики между страните партньори.

Болшинството кариерни консултанти във всяка държава не са
получили специализирано обучение за работа с мигранти и са
се научили да го правят в различни области и по различни
начини, по неформален път, в процеса на работата си.
През последните години, поради икономическата криза и с нарастване броя на хората, които
остават без работа или се налага да сменят кариерата си, кариерното консултиране се е
превърнало в много важен аспект. В повечето страни партньори кариерните консултанти
преминават през висококачествено общо професионално обучение, което да ги подготви да
посрещнат нуждите на широк кръг от клиенти. Въпреки това обаче, обучението обикновено не е
разработено специфично за типа работа и знания, от които консултантите и другите специалисти
се нуждаят при работа с мигранти.
Другите специалисти, работещи с мигранти (например такива от профсъюзите или
благотворителните организации), обикновено не са обучени кариерни консултанти, но оказват
помощ на мигрантите в аспекти, касаещи други техни потребности (извън професионалните
нужди), като законова помощ или лични потребности (например как да имат достъп до
жилищно настаняване).
Липсата на специализирано обучение в работата с мигранти означава, че съответните
специалисти може да не разполагат с някои ключови компетенции, като например знания за
езиците, които мигрантите говорят, специфични междукултурни умения за общуване или знания
за културата, от която мигрантите идват.
Въпреки това обаче, сходно на предишния раздел, основно препятствие за специалистите,
работещи с мигранти е липсата им на достъп до актуална и точна информация за всички области
на подкрепа, която е на разположение на мигрантите – на локално и на национално ниво.
Специалистите, работещи с мигранти обикновено са специализирани в дадени области, но често
не умеят да посъветват или „насочат” клиента към друга подкрепяща организация. Така
например, специалист, който работи в център за кариерно консултиране ще знае много относно
намиране на предложения за работа, създаване на автобиография или достъп до възможности
за обучение, но този специалист може да няма никакви познания за законовите въпроси или
други аспекти от ежедневието, например, достъп до жилищно настаняване.
Макар от кариерните консултанти да не се очаква да разполагат с всички отговори на въпросите,
които даден мигрант може да има, кариерните консултанти, които участваха в националното

проучване заявяват, че биха искали поне да знаят към коя
организация могат да насочат своите клиенти мигранти, за да
получат подкрепа и в други области. С други думи, би било
полезно да има интернет страница / локация, където специалистите могат да намерят цялата
информация на едно място, така че да посъветват клиентите си къде да отидат или с кого да се
свържат, за да получат достъп до помощ.
Следват изброени областите, в които кариерните консултанти и професионалисти смятат, че е
необходимо да подобрят знанията си, за да могат по-добре да работят с клиенти мигранти:
Великобритания

Австрия

България

Финландия

Испания

Швеция

Необходима

Възможности за

Законови

Професионални

Възможности за

Социо-

Професионални

информация

обучение,

аспекти,

аспекти,

обучение

икономически

аспекти,

организации,

организации,

законови

мигранти,

аспекти,

организации, от

подкрепящи

подкрепящи

аспекти,

въпроси,

съответствие

които

мигранти,

мигранти

възможности за

свързани

между нивото

мигрантите

законови,

социо-

обучение

работа

на

могат

икономически

съществуващи

(автобиография,

квалификация

получат помощ,

аспекти.

общности

заплащане…)

на мигрантите

културни

с

аспекти

културни

и

социо-

и

икономически

и

на

за

с

мигранти.

аспекти.

Области

на

подобрение

това

в

Испания.

Знания

за

културния

Знания

за

културния

произход

на

мигрантите.

произход
мигрантите
стиловете

Знания

за

културния
на
и
на

общуване.

произход
мигрантите
стиловете

Знания

за

културния
на
и

произход

Знания

мигрантите.

произход

за

Знания

за

културния
на

мигрантите,

на

на

Швеция.

културния
на

да

произход

на

мигрантите.

законови

общуване.

аспекти

и

организации,
които могат да
помогнат

на

мигрантите.
Предложения

Да

за

Информация за

Като

съответствие на

курсове

посоченото.

разработване

квалификациите.

немски език и

правила

на

Линкове

ресурси за учене

обществени

на

организации,

I4M

инструмент

включва

Да бъде лесно

Лесно достъпен

за използване.

и

Разбираем

език.

Финландия!

език.

Да дава насоки.

Тоест

Практическа

Инструменти,

немски.

информация за

информация.

свързани

които подкрепят

Разбираем език.

културата

мигранти.

Информация за

Финландия

Да

организации,

това

предлагащи

важно

към

включва

практически

по

основен

горе

Да

включва

неписаните

е

на

на
–

много
за

разбираем

с

различни теми.
Да

дава

релевантна
информация

инструменти

подкрепа

като образци на

мигрантите.

които

автобиографии.

Съответствие на

опитват да се

зависимост

Обща

квалификациите.

установят

това от колко

информация за

Файлове, готови

Финландия.

културата

във

за печатане, тъй

мигрантите

Великобритания.

като много от

пребивават

Езикови

мигрантите

страната.

инструменти за

нямат компютър

Възможно ли е

учене

или

да

на

английски език.

на

интернет

връзка.

мигрантите,
се

във

стъпка

по

стъпка,

в

време

в

включва

езиков

Полезен раздел

инструмент

с

базови

изрази,

от

написани

за

фонетично.

шведски?

с

уроци

учене

на

Езикът трябва да
е приветстващ –
топъл

и

приятелски.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И КОМЕНТАРИ
Настоящото проучване показа, че съществуват разлики сред страните партньори по отношение
на мигрантите, идващи от различни държави.
Произходът на мигрантите е различен и обикновено е свързан с исторически/културни връзки
между държавата на произход и тази, в която мигрират. Въпреки, че причината за имиграция
обикновено е икономическа (намиране на работа или по-добра работа в новата държава),
мигрантите имат тенденцията да се насочват към онези държави, в които вече знаят езика или с
които имат културни сходства. Друга причина за имиграцията, особено в случай като България, е
търсене на убежище, което обяснява защо повечето мигранти в България идват от страни като
Сирия или Иран. Нивото на квалификация на мигрантите също е различно в различните страни
партньори, с високо квалифицирани мигранти във Финландия и ниско квалифицирани в Австрия.
Като цяло, естеството на организациите, предлагащи подкрепа на мигрантите варира. Те са както
частни, така и обществени единици и работят в различни сфери (профсъюзи, държавни служби

по

заетост,

асоциации на

мигрантите, благотворителни

дружества и др.). Поради факта, че са специализирани в
различни сфери, тези организации предлагат специализирана
подкрепа и по-скоро не разполагат с информация за наличната подкрепа в другите сфери (или
поне в някои от другите области на необходимост). Това означава, че кариерните консултанти
или специалисти трябва да направят свое собствено проучване, всеки път, когато получат
запитване от клиент мигрант или клиентът мигрант е оставен сам да направи собствено
проучване – за което може да не разполага с необходимите ресурси или адекватни езикови
знания.
В следствие на въпросниците и проведените фокус групи в страните партньори, кариерните
консултанти, специалистите и самите мигранти стигнаха до заключението, че би било
изключително полезно да има онлайн портал, обединяващ в едно информацията или линкове
към информация или информация за организациите, предоставящи помощ по специфични
въпроси. Поради тази причина, проектът I4M е изключително приветстван от хората, участвали
активно по време на фазата на проучване.

