СЕРТИФИКАТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МИГРАНТИ
www.midril.eu
Информационен бюлетин 2
Преди началото на работата по проекта партньорите по MIDRIL проведоха проучване на
европейско ниво с цел по-дълбоко познаване на целевата група и ситуацията във всяка
партньорска държава. Ето и резултатите…
Доклад за актуалното състояние на интеграцията на мигранти – Европейско проучване
На фаза проучване и анализ на нуждите по проект MIDRIL с цел идентифициране на напредъка
на проекта, ITG и Sud Concept разработиха база данни за мигранти. Проучването е относно
мигрантите и процеса на тяхната интеграция.
Проучването беше проведено чрез анкети, които имаха за цел да:





Създадат обща транснационална рамка, отчитайки общи критерии/ индикатори.
Когато е възможно, следва да се упоменат референции към съществуващи
инструменти, свързани с общата рамка;
Постигнат по-добро познаване на имигрантската карта и нейните характеристики;
Създадат междукултурна база данни за мигранти;
Повишат разбирането за темите, свързани с миграцията.

Това актуално проучване подчертава факта, че държавите са готови да регулират мигрантския
поток и като цяло да работят за интеграцията на гражданите на други държави прилагайки
законодателни мерки, създавайки институции и др.


Всички държави организират определен тип програми за посрещане на мигранти.



Отчетена е тенденцията, че „старите“ държави за миграция (например Франция) са все
още атрактивни крайни точки за миграция, а „новите“ (например държави, които преди са
били източник на емигранти) се превръщат в атрактивни дестинации за миграция
(например България) или в транзитни държави (България, Гърция).



Националността на мигрантите често е свързана със съседни държави или исторически
традиции (например бивши колонии или друг вид исторически връзки).

Наред с това, други два въпросника бяха разпратени сред мигранти, социални работници и
обучители. Резултати от тях очаквайте в следващия информационен бюлетин.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява
единствено вижданията на автора и от Комисията не може да се търси отговорност за начина, по който може
да бъде използвана съдържащата се информация.
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За повече информация относно проекта се свържете с партньорите по проект
MIDRIL:


I.T.G. Conseil SAS (ITG) – Франция (www.itg.fr)



Institute for Quality and Tecnology (ISQ) – Португалия (www.isq.pt)



European Center for Quality Ltd. (ECQ) – България (www.ecq-bg.com)



Hellenic Regional Development Center (HRDC) – Гърция (www.hrdc.org.gr)



Cooperative Sud Concept (Sud Concept) – Франция (www.sudconcept.eu)



KIST Consult (KIST) – Австрия (www.proactifs-seniors.com)

