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накратко

Принудителното разселване на хора днес е в мащаби, непознати в човешката история, и
с все по-определяща роля за процесите на международната и националната сцена.
Политическите, социални и икономически предизвикателства, пред които се изправят
бежанците и приемащите ги общества, разпалват горещи публични дискусии и водят до
политики, засягащи същността на националните държави.
Университетите в България – като средища за обучениe, иновации, идеи и активизъм,
закономерно се превърнаха в работилници за научни изследвания по темата и източник
на задълбочено знание за студентите относно различните аспекти на феномена.
Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН), чийто мандат е да закриля
бежанците по целия свят, през годините е подкрепял усилията на академичната общност
в България и дейно е допринасял за развиването на по-систематично познаване на
бежанските и хуманитарните въпроси, включително чрез Академичната инициатива за
бежански изследвания в България (2002-2005) и Академичния съвет по бежански въпроси
(2018 – до днес).
ВКБООН е готов да съдейства за продължаващо задълбочаване на академичното
сътрудничество по темата и да подкрепи университетите в тяхната благородна мисия да
образоват млади професионалисти относно принудителното разселване.
На тези страници ВКБООН излага някои идеи за възможно сътрудничество.
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1. академична мрежа
Заинтересованите
учени
могат
да
създадат
професионална академична мрежа, подкрепена от
ВКБООН, с цел разширяване на научните изследвания
по въпросите на убежището и бежанците, поощряване
на
академичния
дебат
и
утвърждаване
на
обществената и практическата важност на обучението,
посветено на принудителното разселване.

какво предлагаме:
Академичен
портал
–
www.academia.refugee-integration.bg
–
където ще бъде събрана подходяща
информация
Имейл група за обмен на информация за
нови публикации, проекти, конференции,
законодателни промени, свързани със
ситемата на убежище, и др.
Каталог на всички програми и курсове,
където се изучават въпроси, свързани с
бежанци
Календар на предстоящи събития
Месечни бюлетини с новини, който да
се разработва съвместно от академичната
общност и практици
Периодични координационни срещи
между учени за обмяна на опит и идеи
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2.качествено обучение

Заинтересовани университети и преподаватели
могат да обединят сили с ВКБООН за
предлагането на курсове и семинари, основани
на актуална и обективна информация, теренна
работа, експертен анализ.

Какво предлагаме:

Редовни обучения и информационни сесии за преподаватели и
изследователи (организирани от ВКБООН, ДАБ и партньори, които са
оперативно включени във вземането на решения и доставката на услуги
на бежанците)
4 декември 2019, УНСС
Гост лекции за студенти,
изнесени от Представителя
на ВКБООН в България или
други висши служители
Примерни теми:

1. Правна и институционална рамка в
сферата на международната закрила
(международни, европейски, регионални,
български перспективи)
2. Закрила на деца-бежанци, включително
непридружени непълнолетни деца
3. Елементи на местната интеграция в
България (достъп до права, документи,
жилищно настаняване, образование,
заетост, признаване на дипломи и
квалификаци и др.)
4. Роля, структура и мандат на ВКБООН и
други международни хуманитарни и
правозащитни организации
5. Митове и стереотипи за бежанците
6. Закрила на лица без гражданство
(международни и български перспективи)
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Представителят на ВКБООН изнася
публична лекция „Ефективни политики за
закрила и интеграция на бежанци:
възможни ли са те в България?“, като част
от редовните занятия в третата година от
бакалавърска програма „Икономическа
социолиция“ в УНСС.
Кликнете за повече информация.

Студенти в
бакалавърски и
магистърски
програми по
политология в
НБУ на визита в
централния офис
на ВКБООН.

27 ноември 2017 г.

Кликнете за
информация

Посещения на студенти в централата на ВКБООН и представяне на
ролята, мандата и дейността на агенцията През 2018 г. ВКБООН се
Съвместно изготвяне на специализирани
договори с Академията на МВР за
въвеждането на учебен план за
университетски курсове
Съвместно организиране на летни училища убежище и закрила на бежанци.
Съвместно изготвяне на списък с теми за курсови/дипломни работи
Съвместно (повторно) създаване на правни клиники по бежанско право
и социални клиники за социална работа с бежанци
През 1999 г. Юридическият факултет на Софийския университет основа и разви
дейност в рамките на Правна клиника за бежанци и мигранти. Участващите студенти
бяха включени в анализа и подготовката на документи за реални съдебни
производства и мериха сили с колеги в престижни международни конкурси по
бежанско право. ВКБООН подкрепяше клиниката, като осигуряваше финансиране,
обучения и материали на членовете на клиниката.
Кликнете за повече информация.

Осигуряване на онлайн курсове и материали

ВКБООН
преведе
на
български
език
и
предостави на Академията
на МВР своя курс „Основи
на
имиграционното
задържане“, разработен за
служителите на Агенцията и
партньорски организации.
Клинкнете за достъп до
курса
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3. Научни изследвания

Учени и ВКБООН могат да си сътрудничат на
различни етапи в планирането и изпълнението на
проекти за научни изследвания, включително и при
популяризирането на финални резултати и
препоръки.

какво предлагаме:

ВКБООН може да предлага конкретни теми за изследвания от
оперативна важност
Университетите могат да получават данни, статистики,
проучвания на ВКБООН и партньори, анализи

За повече информация
кликнете на снимките.
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Възможност за участие на изследователи
във фокус групи с търсещи закрила лица
и бежанци
Всяка година ВКБООН провежда най-мащабното
проучване на нуждите на търсещите и получили
закрила лица в България. През 2019 г. като част от
проучването са организирани общо 36 фокус групи
във всички центрове за задържане и прием с 265
респонденти (търсещи и получили закрила лица).
Мултифункционалните екипи, които проведоха
интервютата, се състояха от представители на 19
организации, включително национални и местни
власти, НПО и академична общност.

Осъществяване на контакт с национални
и международни експерти и практици
Възлагане на академичната общност на
проучвания по важна тема за работата и
мандата на ВКБООН

През 2019 г., като част от подкрепата си за
магистърска програма „Социална работа с бежанци
и мигранти“, ВКБООН възложи на Софийския
университет
картографиране
на
всички
съществуващи дейности, свързани със социалната
работа в помощ на търсещи и получили закрила
лица. Студентите трябваше да направят анализ на
съществуващата информация и да съберат данни
чрез интервюта и фокус групи с практици. Те
получиха малко финансиране за осъществяване на
проучването.

Съвместно популяризиране на резултати
от изследвания и препоръки за
подобряване на политики
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4. инициативи и публичност

ВКБООН е готов да подкрепя, участва, съорганизира и
популяризира разнообразни научни, културни и други
формални
или
неформални
инициативи
на
университетите в сфери, свързани с убежището и
бежанците.

Какво предлагаме:

Участие и организиране на кръгли маси, конференции,
публични семинари и дебати за убежището и бежанците

ВКБООН и НБУ съорганизираха
публичен дебат под заглавие
„Митове
и
стереотипи
за
бежанците“,
като
част
от
програмата на Месеца на
бежанците (ноември 2019 г.).
Събитието
включваше
викторина с 20 общи въпроса за
бежанците в България и по света
и награди за победителите. Сред
лекторите беше и студент
бежанец от Сирия.
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Подкрепа и/или съорганизиране на научни конкурси и
състезания
Подкрепа и/или съорганизиране на филмови прожекции,
изложби, културни събития в университетите

Софийският университет е домакин на интерактивната изложба "Самоличност". Тя
разказва за личните истории и преживявания на бежанците, които живеят, работят и
учат в България.

Подкрепа и/или организация на работилници, културни
събития или други форуми с прякото участие на бежанци
Подкрепа за популяризиране на информация за
университетски инициативи
Подкрепа за популяризиране на информация относно
съществуващи програми и курсове
Участие на академичната общност в семинари и обучения,
организирани от ВКБООН с национални и местни власти
Създаване на медийно съдържание с добри практики
ВКБООН създаде промоционално видео за магистърската програма
„Социална работа с бежанци и мигранти“ в годината на основаването й,
за да съдейства при привличането на повече студенти .
За да видите видеото, кликнете тук.
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Придобиването на практически опит при работата за
или с бежанци играе ключова роля за изграждането
на умения у студентите, както и за развиването на
тяхното аналитично мислене. Голямата мрежа от
партньори
на
ВКБООН
–
от
държавния,
неправителствения
и
частния
сектор,
дава
възможност за полезни обучения и стажове на терен.

5. активизъм сред студентите
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какво предлагаме:

Възможности за практики и стажове

През 2019/2020 осем студенти, четвъртокурсници в бакалавърска програма
„Арабистика“, направиха своята задължителна практика във ВКБООН. На всеки от
тях беше разработен индивидуален план за работа според личните интереси и
предпочитания.
Кликнете за видео от посещение на студентите у бежанско семейство в с. Краище

Съдействие за стажове в партньорски организации
Съдействие за достъп до доброволчески проекти
(обучение на деца бежанци, менторство и др.)
Съдействие за достъп до възможности за заетост
Съдействие за достъп до грантово финансиране и
стипендии (за обучение, изследване, публикуване
на работа и др.)
Възможности за участие в проекти и посещения на
терен в България и чужбина

Можете да намерите повече информация на нашия уебсайт или
Фейсбук профил.
При интерес не се колебайте да се свържете с нас на:
Имейл: bulso@unhcr.org
Адрес: пл. "Позитано" 2, София 1000
Телефон: + 359 2 980 2453
11

