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CLAIM – Migrant Integration Local Support Centre 

Център за подкрепа на интеграцията на 
мигрантите на местно ниво 

 
Портимао  
Португалия 

 
Община Портимао се стреми да насърчава социалната, образователната и 

професионалната интеграция, като подкрепя, наблюдава и предоставя стимули за 
включването на мигрантите в различни дейности, насърчаващи живота им в местната 
общност. Примери за такива дейности са обучение на португалски език, подпомагане на 
търсенето на работа, оказване на подкрепа за ориентиране в публичната администрация, 
свързана с различни служби като здравен център, болница, институт за трудово и 
професионално обучение, както  и за включване в мероприятия на културни институти и в 
развлекателни дейности. Центърът за интеграция на мигрантите предоставя подкрепа за 
интеграцията и информация в няколко области, като например за правата и задълженията, 
събиране на семейството, намиране на жилище, доброволно завръщане, намиране на 
работа, здравеопазване,образование,  както и други въпроси от ежедневния живот. 
Мисията на центъра надхвърля предоставянето на информация и включва подкрепа през 
цялостната процедура за посрещане и интегриране на бежанците и мигрантите в 
сътрудничество с различни местни структури, както и насърчаване на междукултурни 
дейности на местно ниво.  
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Приет е план на Центъра, който обхваща различни приоритетни области, като 
например услуга за посрещане и интеграция, подпомагане в процеса на придобиване на 
гражданство, езиково обучение, включване в образователната система и запознаване с 
културата. Едно от основните предимства на този проект е възможността, която предоставя 
за изготвяне на предложения за предприемане на мерки за подпомагане в областта на 
имиграцията и интеграцията. Предложени са няколко мерки, като най-ефективна е 
създаване на Служба за подкрепа на мигрантите. Тя предлага услуги за посрещане, 
информация и обучение на бежанците и мигрантите за тяхната дългосрочна 
интеграция.Така  се създава възможност за изграждане на по-активна и подкрепяща 
интеграцията среда. 

Центърът организира различни събития, насочени към междукултурното 
разбирателство. Пример за подобна инициатива е организиране на седмица, посветена на 
разнообразието от култури чрез програма за дейности,  насочени към подобряване на 
споделянето на опит и общуване сред различните мигрантски общности, като по този начин 
се стимулира диалогът между различните култури и повишаването на осведомеността на 
всички граждани за значението на изграждането на по-справедливо, равноправно и 
междукултурно общество. Междукултурната седмица на Портимао, която се провежда през 
май / юни има разнообразна програма от дейности - музика, танци, мода, гастрономия, 
разказване на истории  с активното участие на различни аудитории - от училищната 
общност до местни асоциации, включващи бежанци и мигранти. 

Проектът бързо става част от местната програма и показва ангажимента на 
общината за превръщане на Портимао в междукултурно средище, в което мирно 
съжителстващи култури се смесват при взаимно зачитане на различията,  където човек 
може да се обогати чрез междукултурен диалог и многообразие.  

Защо това е добра практика? 

 Проектът е насочен както към социалната и културната интеграция на 
обществото, така и към изграждането на връзки между новопристигналите и местните 
граждани и осигурява подкрепа за съществуването на различните култури.  

 Проектът се осъщестява чрез проактивно участие на органите на властта 
на  различно ниво, като има ясно разграничение на специфичните им роли.  
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Limassol: One city, the whole world  

Лимасол: един град, целият свят 

 
Лимасол 
Кипър 

 

Община Лимасол, в рамките на инициативата „Лимасол: Един град, целият свят“ формира 
Междукултурен съвет, който се състои както от граждани на Кипър, така и от представители 
на граждани на трети страни – бежанци и мигранти, които живеят в област Лимасол. Съветът 
е отговорен за консултирането на общината по въпроси, свързани с нуждите на нейните 
граждани (местни жители и мигранти), засилвайки тяхното чувство за приемане в местната 
общност. Чрез изготвения междукултурен план за действие и провеждане на поредица от 
срещи беше  приета „Междукултурна декларация на Лимасол“.  Идентифицирани са 
предизвикателствата, възникнали в резултат от миграцията и за 2018 г. е предложен План за 
действие на Междукултурния съвет и Междукултурна стратегия на общината. Дейностите 
включват организиране на информативен семинар за доброволци и младежи от община 
Лимасол, както и за други заинтересовани страни, посветен на ефективното справяне с 
расизма, дискриминацията и ксенофобията като основа за интеграция на бежанците и 
мигрантите.  

В рамките на проекта са планирани шест фестивални събития,  които включват дейности 
по културен обмен и благоприятстват за общуването между бежанците и мигрантите и 
местната общност. Планирани са и спортни мероприятия, паради и интерактивни дейности 
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за по-малките деца, както и специфични програми за обучение като компютърни уроци, 
семинари по киберсигурност, уроци по изкуство,  предприемачески семинари, предоставяни 
от високо компетентни експерти, назначени от общината. През цялотото време процесът е 
подпомаган от социални работници, които се назначават от общината. Очаква се повече от 
50 лица – бежанци или мигранти да се възползват от изброените услуги за социално 
подпомагане. 

Дейностите за информиране на гражданите включват подготовка на информационни 
сесии, организиране на брифинги за пресата, разпространение на прессъобщения, активна 
работа с медии и конкретни журналисти,както и кампания в социалните мрежи.  

Ефективността на процеса ще бъде оценявана както от вътрешен одит от ескперти от 
градската управа, така и от външен одитор. Предвижда се провеждането на  социални 
проучвания относно изследвания за ефективността на социалните работници, ангажирани с 
училищата, които полагат усилия за справяне със социалното изключване. Очаква се на 
основата на резултатите от проучванията да се направят предложения за улесняване и 
подобряване на предлаганите услуги в бъдеще. 

Проектът е финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския 
съюз.  

 

Защо това е добра практика? 

 Наред с целевите мерки за интеграция, проектът предоставя платформа за 
включването на бежанците и мигрантите в процеса на формирането на стратегиите и 
политиките за интеграция. 

 Целевите мерки са мултидисциплинарни и се реализират с участието на 
експерти. 

 

Повече информация за инициативата: 
www.inlimassol.com.cy, LIMASSOL MUNICIPALITY eurolemesos@cytanet.com.cy 
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Bridges to Hope 

Мостове към надеждата 

 
Букурещ 
Румъния 

 
Проектът "Мостове към надеждата" - Достъп до качествени социални услуги за 

бежанци и търсещи закрила в Румъния има за цел да осигури адекватен и 
недискриминационен достъп до качествени социални услуги, като се вземат предвид 
специфичните характеристики на бежанците и търсещите закрила. Проектът подкрепя 150 
бенефициенти с фокус върху групи с висока уязвимост като деца, самотни майки, възрастни 
хора, хора с увреждания, както и върху презаселени бежанци. 

Проектът „Мостове към надеждата“ е изпълняван от Генералната дирекция 
„Социално подпомагане” на Община Букурещ в партньорство с Фондация „Шехерезада“ и 
Генералния инспекторат по имиграцията (GII). 

От 1991 г. до 2013 г. в Румъния има 21 800 регистрирани молби за убежище. През 
този период е предоставена закрила на 3 450 мигранти. Достъпът на тази група до социални 
услуги е възпрепятстван от недостатъци при работата по случаите, обработване на данните, 
законодателни проблеми и комуникационни бариери. Достъпът до услуги за социално 
консултиране, професионална интеграция и образователни услуги се смятат за 
проблематични. 



 
Добри практики за интеграция на бежанци от общини в Европа 

 

7 
 

В отговор на това проектът има за цел да подобри достъпа до основни и 
качествени социални услуги за 150 уязвими бежанци или търсещи закрила в Румъния. 

Цялостната концепция на проекта е да предложи социални услуги на бежанци и 
търсещи убежище под формата на пакет от интеграционни мерки, който покрива всички 
основни области - социални, образователни, трудови, психологически, здравни, както и 
мерки по антидискриминация и жилищно настаняване. 

Лицата, които участват в проекта, са избрани въз основа на препоръки на 
Генералния инспекторат по имиграцията, предимно сред настанените в приемателни 
центрове, както и сред регистрираните в базата данни на Инспектората, живеещи на външни 
адреси. Подборът на деца-бежанци включва консултации с Главна дирекция за социално 
подпомагане и закрила на детето с цел получаване на информация относно центровете, в 
които живеят децата, техни социално-поведенчески данни, умения за интеграция и др. 

Дейностите, извършвани в рамките на проекта, включват: 

• Разработване на програма за подпомагане и предоставяне на социални услуги, базирана и 
адаптирана към оценката на нуждите на целевата група. 

• Консултантски услуги, социално и психосоциално подпомагане. 

• Учебни услуги за подкрепа на деца, които търсят убежище или на които е предоставена 
форма на закрила в Румъния. Това включва училищни дейности за улесняване на достъпа до 
образование, предотвратяване на ранното изоставяне на училище и подпомагане на децата 
за подобряване на резултатите от обучението, както и неформални и извънкласни дейности, 
които допринасят за развитието на децата, повишават осведомеността за тяхната култура и 
насърчават културното многообразие. 

• Услуги за подобряване достъпа до работа за бенефициенти, които са в състояние да 
работят. 

• Развитие на предприемачески умения с цел подобряване шанса за стартиране на 
микропредприятия. 

• Създаване на мрежа от компании за разработване на възможности за намиране на работни 
места за бенефициентите. 

• Информиране и обучение на персонала в публичните институции, които работят с хора от 
групата бенефициенти. 

• Интеграционни дейности чрез културни и художествени събития. 

• Обмен на добри практики и опит. 
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Според прессъобщение на фондация „Шехеразада“ преди финалната конференция на 
проекта, „Мостове на надеждата“ са предоставени социални помощи и консултантски услуги 
на 88 души, информация и консултации на 81 души, както и психо-социални консултации и 
психологически услуги на 28 души. 

Проектът е осъществен с финансиране от EEA Grants.  

 

Защо това е добра практика? 

Проектът насърчава многообразието и мултикултурализма в румънското 
общество. 

Дейностите по проекта се осъществят в партньорство между държавен 
орган, община и неправителствена организация с ясно дефиниране на ролите и делегиране 
на дейности.  

Повече информация за инициативата: 
Фондация „Шехеразада“,www.fundatiascheherazade.ro, Str. Erou Iancu Nicolae 12-26, Vila 16, 
Voluntari, Ilfov fundatiascheherazade@gmail.com 
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Growing Together – Immigrant Empowerment as Local 
Citizens and Educators 

Да израстваме заедно – мигрантите като 
граждани и обучители  

 

 

Одемира, Португалия 
 
Ajuntament de Lleida, Испания 
 
Comune di Follonica, Италия 
 

 
Международният проект „Да израстнем заедно“, включващ общини в Португалия 

(Odemira), Испания (Ajuntament de Lleida) и Италия (Comune di Follonica) има за цел да 
допринесе за интеграцията на бежанци, мигранти и техните деца в динамично, 
междукултурно общество, където те са активно включени в образователните процеси, най-
вече чрез техните деца. Проектът се фокусира върху неформалното образование на 
възрастни мигранти, чиито деца посещават  местни училища в общините, които участват в 
проекта, с акцент върху стимулирането на участието на родителите мигранти в училищата и 
в общността. 

Целта на проекта „Да израстнем заедно“ е да помогне за по-добра 
интеграция и социална трансформация на бежанците и мигрантите чрез по-голямо 
участие в образованието на техните деца. В община Одемира чуждите граждани 
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представляват 19,9% от общото население. Изучаването на португалски език е голямо 
предизвикателство и училищата се разглеждат като важни места за подкрепа на 
интеграцията както на възрастните, така и на техните деца. 

Целевата група на проекта са възрастни мигранти с деца, посещаващи местни 
училища. В Португалия, групата училища в Одемира São Teotónio беше избрана за 
изпълнение на проекта. В тази общност по-голямата част от мигрантите са от индийски и 
непалски произход. 

Проектът е организиран като серия от 7 семинара, като поредицата се изпълнява два пъти. 
Организирани са и работни срещи, семинари, езикова лаборатория и други дейности, като 
разработване на речник, развиване на  езикови умения, интеркултурност, достъп до местни 
услуги, културни и граждански дейности.  

 

Защо това е добра практика? 

Достигане на бежанско-мигрантските общности чрез децата. 

Разрастване на междукултурните дейности и по-дълбоко познаване на 
различните културни общности, живеещи в общината. 

 

Повече информация за инициативата:  
www.projectgrowingtogether.wordpress.com/qui-som 
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Status: Good Neighbours  

Ajuntament de Barcelona 

Статут: Добри съседи 

 
Барселона 
Испания 

 
През 2015 година местните власти на Барселона започват активно да насърчават 

всички нерегистрирани жители да се запишат в общинския регистър, като тези мерки 
основно са насочени към мигрантите и бежанците.Регистрацията в общинския регистър е 
първата и базова стъпка за създаване на доверие към бежанците и мигрантите.Общинският 
регистър е важен инструмент за устойчивото развитие на Барселона, като предоставя 
надеждни и актуални данни за жителите, чрез което подпомага адекватното планиране на 
услугите. 

Чрез регистрация в общинския регистър бежанците получават достъп до всички 
местни услуги, включително спорт, обществени съоръжения, библиотеки, училища, 
безплатно изучаване на испански език, спешни социални услуги и здравеопазване. Сред 
мерките, които са планирани и финансирани, е включена безплатна правна помощ за 
бежанците и мигрантите.Този набор от услуги се предоставят чрез неправителствени 
организации, които гарантират разпространение на полезна информация относно 
специфичните процедури за достъп до услуги, като получаване на здравна карта и достъп 
до здравната система. В партньорство с общината и държавните институции 
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неправителствените организации предоставят съвети за признаване на квалификации и 
достъп до пазара на труда.  

Общинският регистър, известен като padrón, дава възможност на всички жители, 
независимо от техния статут, да имат достъп до системата на здравеопазване и до всички 
местни услуги, предоставяни от региона Каталон. Нещо повече - дори жителите, които 
нямат определен адрес, също имат право да се регистрират. 

В резултат на тази инициатива през 2017 г. Барселона публикува обширен план 
за действие за подобряване на социалното състояние на бежанците и мигрантите в града. 
Първата планирана цел е да се осигури универсален достъп до общински обществени 
услуги. По това време в Барселона се създава Център за услуги на бежанци и мигранти, 
включително и за търсещи закрила лица.Предоставяните услуги включват безплатни 
правни съвети, социална ориентация в града и помощ при спешни случаи. Мрежа от 120 
обществени организации и организации с нестопанска цел си сътрудничат с градските 
власти, за да предоставят информация и услуги на бежанците и мигрантите. 

Защо това е добра практика: 

Поддържането на актуален регистър за жителите на града е от значение 
както за предоставянето на достъп до услуги и превенция на престъпността, така и за 
формирането на дългосрочни стратегии за градското развитие. 

Водеща роля изпълнява  общината, която делегира дейности на 
неправителствените организации, както за насърчаване поддържането на актуална 
информация в регистъра, така и за предоставянето на социални услуги за бежанците и 
мигрантите.   

Повече информация за инициативата:  
Ajuntament de Barcelona Barcelona, rsanahuja@bcn.cat,www.bcn.cat 
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Housing Starts Here 

Startblok Riekerhaven 

 
Амстердам 
Холандия 

 

Жилищният  проект Startblok Riekerhaven в Амстердам предоставя възможност на  
холандски младежи и бежанци да живеят заедно, като сами полагат грижи за мястото, което 
обитават. Двете групи се насърчават не само да общуват, но и да виждат себе си като 
изграждащи нова общност заедно. Те организират съвместни дейности, като филмови 
вечери и футболни мачове. По този начин се създават приятелства, които позволяват да се 
запознаят с културата на другия. Местните младежи и бежанците споделят отговорността за 
поддържането на сградите и площадките и така чрез структура за „самоуправление” всички 
жители се обединяват в общата кауза за грижата за тяхното жизнено пространство. 

Проектът е уникален по своя подход и изисква креативно мислене от общински 
служители, ръководители на агенциите за социални жилища и самите жители. По време на 
проекта в срок от девет месеца мястото е превърнато в потенциален европейски модел за 
настаняване на бежанци и интегрирането им в обществото. 

Община Амстердам е наела парцела на De Key на по-ниска пазарна цена и за 
ограничен период от 9 години. След това е предвиден нов жилищен квартал в района. 
Изборът на бежанците е възложен на общината, като изискването е те бъдат на възраст под 
28 години и да не са семейни. 
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Защо това е добра практика? 

Инициативата облагодетелства както бежанците, така и местните 
младежи. 

Създадената динамика на взаимоотношенията между местните младежи и 
бежанците чрез игри и културни мероприятия насърчава развитието на необходими 
знания и умения за успешна интеграция в обществото. 

Участниците в инициативата имат водеща роля в нейното изпълнение. 

Повече информация за инициативата: 
www.startblokriekerhaven.nl, info@startblokriekerhaven.nl 
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From Asylum to Employment: The Wuppertal 
Participation Network 

От убежище към заетост: Мрежата за участие 
във Вупертал 

 
Германия 
Вупертал 

 
Какво се случва, когато бежанците и лицата, търсещи закрила, нямат достатъчно 

възможности за реализация на пазара на труда? Много от тях се оказват социално изолирани 
и стават все по-уязвими с течение на времето. Безработицата оказва пагубно въздействие 
върху техните умения, опит и увереност, необходими за успех на пазара на труда. В град 
Вупертал, Северен Рейн-Вестфалия, бежанците и лицата,търсещи закрила, години наред 
живеят в преходни жилища, без работа, а младежите са с ограничени образователни 
квалификации. През 2007 г. промените във федералния Закон за обезщетения за търсещи 
закрила  довеждат до нови възможности за бежанците, които не са имали ефективен достъп 
както до заетост, така и до обучение. Според този закон трудовите възнаграждения трябва 
да са  достатъчни  за постигането на независимост от социалните услуги и става 
задължително изискване за придобиване на право на пребиваване и право на престой в 
Германия. Градът Вупертал отговаря на това изискване чрез разработването на интензивен 
проект, който да подготви бежанците и търсещите закрила да намерят дългосрочна работа.  

През 2008 г. градът създава Partizipation, Wuppertal Network - мрежа за 
насърчаване на интеграцията на пазара на труда на „пребиваващи лица и бежанци“. 



 
Добри практики за интеграция на бежанци от общини в Европа 

 

16 
 

(Wuppertaler Netzwerk zur Förderung der arbeitsmarktlichen Integration von Bleibeberechtigten 
und Flüchtlingen). Мрежата работи, задвижвана от Градския департамент за имиграция и 
интеграция, и е създадена специално, за да помогне реализацията на бежанците на пазара 
на труда чрез съдействие за намиране на работа или обучение. Мрежата на Partizipation е 
многосекторна инициатива, ръководена от град Вупертал с местни неправителствени 
организаци, които се явяват оперативни партньори. Систематичният й проактивен подход 
включва създаване на бази данни за бежанци и идентифициране на потенциални 
работодатели и работни места. Партньори от общността като Diakonia Wuppertal, (SKF) и GESA 
(Gefährdetenhilfe Wuppertal eV) предлагат обучение, курсове, наставничество и помощ при 
подготовката на автобиографии и заявления за работа и мотивационни писма. Техният опит 
също помага да се приоритизират нуждите на тази група, като се гарантира, че жените не са 
изключени и младите хора са мотивирани да участват. След като бъдат идентифицирани, 
обучените социални работници се срещат лично с бежанците, за да оценят тяхната 
образователна и професионална квалификация, степен на владеене на немски език, 
мотивация, готовност за започване на работа. Заедно те разработват работен план, който да 
ръководи следващите стъпки в търсенето на работа. Планът се подписва и от двете страни, 
като включва мониторинг на всеки 4-6 седмици. От съществено значение за успеха на 
програмата за интеграция на пазара на труда е мащабът на подкрепата, предлагана на 
бежанците. Търсенето на работа, назначаването, консултациите, напътствията и подкрепата 
за участниците са също толкова важни, колкото взаимодействията на ръководителите на 
проекта с работодателите и други заинтересовани страни. В рамките на шест месеца 
градските социални работници отчитат засилен интерес от страна на бежанците за 
включване в програмата. Резултатите от пилотния проект включват 157 души, които намират 
работа, включително 78 работни места на пълен работен ден. В края на двегодишния период 
повечето бежанци, участници в проекта,успяват успешно да се реализират на пазара на 
труда.  

Проектът оттогава се възпроизвежда в съседните градове Ремшайд и Солинген. 
Интензивната намеса на Вупертал довежда до подобрена интеграция и икономия на разходи 
за правителството. Започнат като пилотен проект с финансиране от Министерството на труда 
и социалните въпроси (BMAS) на Германия и Европейския социален фонд, мрежата на 
Partizipation продължава да работи и по време на финансовата криза. През 2010 г. пилотният 
проект е отново финансиран за три години с мандат за разширяване на услугите като 
Partizipation Plus и с включване на нов партньор, Job Center Wuppertal. 

Защо това е добра практика? 

   Работата с партньори от общността и разчитането на техните 
общностни организации разширява обхвата на инициативата. 
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 Готовността за предлагане на интензивно обучение и консултации за 
бежанци може да се разглежда като възвръщаема икономическа инвестиция. 

  Ползите от интеграцията на пазара на труда на бежанците могат да 
бъдат проследени дългосрочно в икономическото развитие на града.   

 

Повече информация за инициативата: 
Christine Roddewig-Oudnia Stadt Wuppertal Ressort Zuwanderung und Integration An der 
Bergbahn, 33 Wuppertal Nordrhein-Westfalen 42289, Germany, 
christine.roddewig@stadt.wuppertal.de;www.partizipation-wuppertal.de 
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Oslo Extra Large 

Осло – големият град 

 
Норвегия 
Осло 

 
Осло, подобно на други „пристанищни“ градове, невинаги е бил дестинация за 

имигрантите. Географски изолирани и без колониално минало, настоящите имиграционни 
тенденции не са били очаквани и всъщност доскоро Норвегия е била страна на нетна 
емиграция. Днес Осло е един от най-големите центрове, където бежанците търсят убежище в 
Европа, а община Осло се стреми да направи многообразието и идеалите за приобщаване и 
хармония като част от идентичността на града. През юни 2001 г., градът започва кампания за 
насърчаване на културното многообразие. Градът единодушно приема резолюция и устав, с 
които признава равенството на всички граждани и утвърждава ангажимент за толерантност, 
взаимно уважение и разбирателство. Във връзка с това се разработва кампанията OXLO - Осло 
Extra Large. Въз основа на приет документ за специалните ценности на град Осло, „Осло - град 
за всички“, кампанията OXLO е oсъществена като част от по-голямата стратегия за планиране 
в града. Първоначално кампанията е насочена към младежта, като дейностите включват 
субсидирани детски градини, училищни дейности, награди за включване на мигранти и 
културни бюлетини. Подготовката на следващото поколение за междукултурния град на 
бъдещето е ключов момент в първоначалната стратегия. През 2005 г. кампанията OXLO и 
нейният широкомащабен позитивен подход към многообразието„oneize-fits-all“ получава 
подновен мандат от общината да надхвърли добрата воля и символичните жестове, за да 
направи града още по-отговорен за осъществяването на своите политики. Въведени са редица 
мерки за целия град, целящи увеличаване на културното многообразие чрез активно 
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управление на града. Мерките стимулират политическо участие чрез активно гражданство и 
подкрепят укрепване на сътрудничеството между агенциите, местната власт и други 
доставчици на услуги. Различието е ценност и част от градския пейзаж, като става все по-важна 
част от неговите структури и институции. През 2009 г. 20% от Градския съвет в Осло (12 от 59 
членове) са с мигрантски произход, а пет от седемте политически партии в Съвета включват 
представителство на мигранти и малцинства. От 2004 г. всички общински агенции, градски 
райони и самата градска управа са задължени да се консултират със Съвета на имигрантските 
организации на Осло относно развитието на обществените услуги, за да гарантират 
задоволяването на нуждите на жителите с мигрантски или малцинствен произход.  

Защо тази инициатива е добра практика? 

Подкрепата на местното ръководство и кмета осигурява широка платформа 
за подкрепа на кампании, свързани с интеграция на бежанците и мигрантите, която 
включва многобройни участници, инициативи и организации от цялата общност. 

   Планираните дейности в кампаниите са сравнително лесни за постигане. 
Целите се планират така, че съответстват на нуждите на общността, като кампаниите 
се планират и релизират така, че да допринасят и за благосъстоянието на местните 
граждани.  

Повече информация за инициативата: 
Toralv Moe Oslo Kommune, Unit for Diversity and Integration, Rådhuset 0037, Oslo, Norway, 
toralv.moe@radhuset.oslo.kommune.no; www.oslo.kommune.no 
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City of Sanctuary 

Град на убежище 

 
Великобритания 
Шефилд 

 

През 2007 г. Общинският съвет на Шефилд става първият „Град на убежище“ във 
Великобритания. С подкрепата на над 70 местни организации и обществени групи 
Общинският съвет поема ангажимента да обедини млади и стари жители на града, за да 
отбележат приноса на бежанците и търсещите закрила за живота и развитието на града. 
Движението City of Sanctuary има за цел да насърчи културата на общинското 
гостоприемство, като среда за подкрепа и разбиране за хората, които търсят убежище във 
Великобритания, като същевременно работи активно за преодоляване на негативните 
стереотипи относно бежанците. Според Крейг Барнет, координатор на инициативата на 
Шефилд, „става въпрос за предлагане на положителна визия за нашия град като място 
на убежище.“ 

Като започва от общностните и религиозните групи, от 2005 г. насам над сто 
организации се обединяват с Общинския съвет на Шефилд, за да създадат мрежи за 
посрещане на бежанците и търсещите убежище, предлагайки им приятелство, 
застъпничество и приобщаване. Дона Коуви, главен изпълнителен директор на Съвета за 
бежанците, посочва тази инициатива на местните хора за подпомагане на бежанците като 
един от уникалните аспекти на опита на Шефилд. „Инициативата идва от по-широката 
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общност. Това не са хора, които работят задължително в бежанския сектор или 
свързаните кампании. Те са просто обикновени членове на обществото, които искат да 
осигурят място за безопасност на хората, които са принудени да търсят спасение в 
Обединеното кралство“. Манифестът на „Sheffield City of Sanctuary“ включва цели за 
участие на бежанците и търсещите убежище в живота на града, включително достъп до 
основни услуги и подкрепа. В допълнение, има разработени материали, с които бежанците 
и търсещите закрила да разберат по-добре своите права, задължения и отговорности в града 
и общността.   

Инициативата „City of Sanctuary“ има дълга история. В САЩ близо 31 града са 
определили себе си като градове на убежище, започвайки от 1989 г., когато Сан Франциско 
приема Наредбата за град и убежище (известна също като Наредбата за светилищата), която 
забранява на служителите на града да помагат на имиграционните разследвания или арести, 
освен ако такава помощ се изисква от федералното или държавното законодателство или 
заповед. Наредбата се корени в движението на светилището през 80-те години, когато 
църквите в цялата страна предоставят убежище на централноамериканците, бягащи от 
гражданските войни в техните страни. Предоставяйки такава помощ, религиозните общности 
отговаряха на трудностите, с които имигрантите се сблъскват при получаването на статут на 
бежанец от правителството на САЩ. Общините в цялата страна последваха примера, като 
приеха наредби за убежище. 

Защо тази инициатива е добра практика? 

 Достигането до нови общности, нови публики и изграждането на 
широкомащабна подкрепа за инициативата (извън установените организации), е от 
съществено значение за успеха на Шефилд. 

  Самите бежанци могат да бъдат силни защитници на инициативата, като 
споделят своя опит в разговори с училища и обществени групи, в медиите и чрез 
представления. 

  Празненствата, фестивалите и културните събития подчертават 
положителния принос на бежанците и търсещите убежище в града и насърчават 
чувството на гордост сред местното население, че  осигурява сигурно и спокойно място за 
убежище на бежанците. 

 

Повече информация за инициативата: 
Sarah Eldridge City of Sanctuary Victoria Hall, Norfolk Street, Sheffield, United Kingdom, S1 2JB 07807 
342157, sarah@cityofsanctuary.org;www.cityofsanctuary.org 

 


