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ДЕЦАТА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА И ВКЛЮЧВАНЕТО
ИМ В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА
Учебната година в България започна. След повече от две
години пандемия и половин година война в Украйна
завръщането в училище e шанс за едно цяло поколение да
се възстанови от кризата в прекъснатото обучение и да има
достъп до допълнителна подкрепа и социализация – така
необходими след преживените травми заради конфликти и
разселване.
По данни на българските държавни институции децата
бежанци от Украйна в България са около 39 000.
Министерството на образованието и науката разполага с
информацация за 2079 деца от Украйна, записани в
българската образователна система (детска градина и училище). Най-много включени деца има в област Бургас—
556, след което се нареждат София –град: 406, Варна: 325, Пловдив: 241, Благоевград: 121. Децата, търсещи или
получили международна закрила, включени в образование са 136.
Много родители все още се колебаят какво да предприемат по отношение на образованието на децата си. Голяма
част от тях продължават да се обучават онлайн в украинската образователна система, което ги лишава от
възможността да се социализират с връстници в България и да се възползват от допълнителна подкрепа,
изучаване на български език и участие в извънкласни дейности, които българското училище може да им
предложи.
Месец преди началото на учебната година УНИЦЕФ и Върховният комисариат на ООН за бежанците, в
партньорство с Фондация за достъп до права, Фондация Астра Форум, Български Червен кръст и Фондация „За
доброто“ проведоха информационна кампания „Добре дошли в училище в България“, за да помогнат на
родителите от Украйна да направят информиран избор за записване в училище на техните деца. Кампанията
достигна до над 10 000 души. Тя целеше да помогне на семействата да се запознаят с предимствата от на
присъственото обучение, спецификите на българската образователна система и със стъпките, които следва да се
предприемат за записване в българско училище.

Как става записването на деца бежанци от Украйна в българското училище?
▪ Попълване на заявление за прием - лицата, регистрирани за временна закрила, търсещи или получили
международна закрила попълват и подават заявление към Регионалното управление на образованието. В
рамките на седем дни след подаване на заявлението детето се насочва към конкретно училище според адреса, профила на детето и възможностите на образователната система.
▪ Записване на детето в училище - Ако детето не разполага с диплома за завършен клас от Украйна се записва по възраст в съответния клас, ако е до 4-и клас. Ако детето е по-голямо, училищна комисия, назначена от
директора, ще определи в кой клас ще бъде записано след събеседване с детето и родителя. Ако детето разполага с диплома за завършен клас от Украйна, ще бъде записано след признаването й. Признаването на дипломите за класовете от първи до шести се прави от директора на училището, а за класовете от седми до дванадесети - от Регионалното управление на образование, за което трябва да се подаде молба .

Повече информация: Онлайн брошура „Добре дошли в Българското
училище“ на български, украински, руски и английски език

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАПИСВАНЕТО НА ДЕЦА БЕЖАНЦИ
В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ В ЕВРОПА
Държавите-членки на ЕС полагат значителни усилия за
интегриране на децата бежанци, разселени в резултат на
конфликта в Украйна. За включване в националните
образователни системи са необходими и се прилагат
допълнителни мерки за улесняване на записването и
предоставянето
на
висококачествено
образование,
адаптирано към обстоятелствата.
Достъпът до качествено образование за техните деца е сред
основните грижи на семействата на бежанците от Украйна.
Децата трябва да бъдат интегрирани в училищата на
приемащите страни, което изисква изучаване на местния език на обучение. В същото време учениците може
да предпочитат да продължат да се обучават и да следват украинската учебна програма, като се включат в
онлайн образователните класове, предлагани от Украйна
Украинските власти осигуряват онлайн обучение, за да се даде възможност на учащите се да продължат да
следват украинската учебна програма, но признават важността на обучението лице в лице. Те насърчават
родителите да записват децата си в местни училища и да участват в социалния живот на приемащите страни,
като същевременно поддържат връзка с украинската образователна система.

Предизвикателства за включването
образователни системи:

на децата бежанци от Украйна в европейските

Въпреки полаганите усилия, записването на украински деца бежанци в местните училища остава ниско в
някои държави-членки.
Основните предизвикателства пред записването са езиковите бариери, необходимата документация и
процедури, ваксинационните и други здравни изисквания, липсата на възможности за реално следване на
украинската учебна програма и желанието да се завърнат в Украйна възможно най-скоро.

Мерки за ефективно включване в образователната система
За да се гарантира, че всички деца бежанци имат достъп до висококачествено образование, се препоръчва
държавите-членки да гарантират предоставяне на надеждна и достоверна информация за техните училищни
системи, да предлагат лесно достъпна психологическа и социална подкрепа на децата и семейства и да
осигурят насърчаване записването в училище чрез различни информационни канали, в които украинските
общности са активно ангажирани.
В някои случаи може да е възможно да се комбинират местни и украински учебни програми и да се насърчи
многоезичното, гъвкаво обучение.

Инициативи на европейско ниво
Европейската комисия предостави политически насоки за държавите-членки на
ЕС, очертаващи ключови принципи и практики в подкрепа на включването на
украински деца бежанци, младежи и преподаватели в училищата, въз основа на
предишен опит.

Документът е наличен онлайн.

ИЗНЕНАДАНИ? КAК СЛАБО РАЗВИТИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ ЩЕ ЗАТРУДНЯТ ИНТЕГРАЦИЯТА
НА РАЗСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА
Българският съвет за бежанци и мигранти като партньор
по проект Национален механизъм за оценка на
интеграцията (NIEM) представя анализ на NIEM, озаглавен
„Изненадани? Кaк слабо развитите политики за
интеграция на бежанците ще затруднят интеграцията на
разселените лица от войната в Украйна“. Документът
изследва
готовността на държавите-членки, които
участват в проекта, включително България, да приемат
хора с временна закрила от Украйна.

Констатации
▪ Системите за интеграция на бежанците в повечето страни не са достатъчно подготвени за мащабното
пристигане на бежанци, особено в тези, в които броят на пристигащите е най-голям;
▪ Липсват национални стратегии за интеграция на лицата с предоставена международна закрила и
междусекторно включване на интеграцията на бежанците;
▪ В повечето страни е недостатъчно развита подкрепата за местните и регионалните власти, както и за
организациите на гражданското общество;
▪ Липсата на готовност е очевидна не само в общата интеграционна инфраструктура, но и в секторите,
включително:
▪ Езиково обучение – не във всички страни се предоставя подкрепа за изучаване на новия език, а там, където
има такава, финансираните от държавата курсове за езиково обучение често са недостатъчни;
▪ Заетост – лицата трябва да се ползват с равен достъп до пазара на труда, но и имат нужда от специална
подкрепа за намиране на работа и усилията за създаване на равни условия за тях. Тези условия остават
разнообразни в различните държави;
▪ Здравеопазване – дори в областта на здравеопазването, където достъпът до системата за здравно
осигуряване е широко осигурен, предоставянето на подкрепящи политики, които помагат на лицата с
предоставена международна закрила да получат необходимата им здравна помощ, остава дълбоко
проблематично в много страни.

Заключения
В заключение анализът очертава два потенциални бъдещи сценария за това как активирането на Директивата
на ЕС за временната закрила ще повлияе на дебата за убежището и интеграцията в ЕС. Докато при първия
сценарий ситуацията ще бъде белязана от по-нататъшно затвърждаване на позициите в дебата за реформата
на Общата европейска система за убежище (ОЕСУ), при втория сценарий пренастройването ще доведе до подобре хармонизирани политики за интеграция на бежанците в ЕС. Недостатъците на политиката ще станат
болезнено видими, тъй като през следващите месеци ще се увеличат предизвикателствата пред интеграцията
на място. В резултат на това и при запазване на високото ниво на ангажираност със защитата на избягалите от
войната в Украйна, най-засегнатите държави членки ще трябва да инвестират значителни средства в
усъвършенстването или създаването на публични политики за интеграция на бежанците, не на последно място,
за да се освободи гражданското общество от основната тежест в усилията.

Докладът е достъпен онлайн на английски език.

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ОТЧИТА НАГЛАСИТЕ
НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ БЕЖАНЦИТЕ
Позитивна промяна в отношението на българските граждани към бежанците отчита социологическо проучване
на агенция BluePo!nt, проведено в периода 10-22 август 2022 г. сред 800 мъже и жени на възраст между 18 и 70
г. То е реализирано в изпълнение на съвместен проект на Българския Червен кръст в партньорство с
Държавната агенция за закрила на детето - „Да опознаем другия“, с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“.
Близо 71% очакват, че бежанците следва да се интегрират у нас, докато през 2017 г. на това мнение са били
около 20% от хората. Според 86.6 на сто от анкетираните, това може да стане най-вече чрез намиране на
работа и научаване на местния език. Позитивите, които българското население вижда от приемането на
бежанците у нас, са свързани с наличието на работна ръка (38.8%) и квалифицирани служители (8.5%),
развитие на чувство на съпричастност и толерантност (28.2%), намаляване на демографската криза (4.8%),
помощ от ЕС (2.1%) и др.
„През 2017 г. средата за работа с бежанците, идващи в България, беше изключително трудна. Сега, въпреки
украинската криза, има по-добри условия тези хора да се интегрират и да реализират своя потенциал у нас.
Днес съпричастността и благотворителността спрямо бежанците са водещи в ценностната система на
българите.“ Това заяви зам.-генералният директор на Българския Червен кръст д-р Надежда Тодоровска при
представяне на резултатите от проекта и социологическото проучване.
Над 62% от анкетираните имат изцяло или по-скоро положително отношение към бежанците, пристигнали в
България. По-скоро отрицателна или изцяло отрицателна нагласа към тази група споделят над 37% от
българските граждани.
Около 31% е делът на хората, според които бежанците тежат на икономиката ни, докато през 2017 г. на това
мнение са били около 50% от анкетираните. Това се отнася в най-голяма степен за жителите на столицата.
Проучването показва, че нараства делът на хората, склонни да приемат в дома си за определен период дете/
бежанец и биха приели детето им да посещава детско заведение, в което има и деца-бежанци. По този
показател по-положително настроени са живеещите в столицата и хората в градовете с над 100 000 души
население, на възраст между 31 и 40 г.
89.5 на сто от българските граждани никога досега не са имали проблем с бежанци, показват данните от
проучването. През 2022 г. се увеличава до 49% чувството на симпатия към бежанците, докато през 2017 г. едва
3% са изразявали симпатия към тях. Недоволство спрямо бежанците заявяват 25 на сто от анкетираните, а
открита омраза – 3.6%. Чувство на страх изпитват 13.6 на сто от запитаните хора. Най-младите български
граждани, във възрастовата група 18-30 години, демонстрират най-висока степен на безразличие към
бежанците.
Значително намалява делът на хората, които считат, че лицата, търсещи международна закрила, НЕ трябва да
бъдат приемани в България – от 87,6% през 2017 г. до 59,9% през 2022 г.
Притесненията на българските граждани по отношение на бежанците са свързани най-вече с това, че
злоупотребяват с положението си – 18.9% и слабата им интеграция – 15.8%.
Интересът към темата, свързана с бежанците, значително е нараснал през 2022 г. Проучването показва, че ако
през 2017 г. всеки втори е споделял, че не се интересува от този въпрос, то сега, такъв отговор дават едва 5,3%
от анкетираните.

Презентация на проучването е налична онлайн

REACT-EU: 111,5 МИЛИОНА ЕВРО ЗА ГЕРМАНИЯ, СЛОВАКИЯ И БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО СЛЕД ПАНДЕМИЯТА, ЗАЕТОСТТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Германия, Словакия и България ще получат допълнителни 111,5
милиона евро чрез REACT-EU по линия на Европейския социален
фонд (ЕСФ) за подпомагане на заетите и търсещите работа, за
подпомагане на здравните услуги и за постигане на устойчиво
социално-икономическо възстановяване.
В България 18,6 милиона евро ще покрият основни нужди на
уязвимите групи (храна). Ваучери ще бъдат раздадени и на
хора, избягали от инвазията на Русия в Украйна, които могат да
бъдат заменени за храна и други ежедневни стоки от
необходимост, като дрехи и училищни пособия за деца.
Освен това за България ще бъдат отпуснати 36,4 милиона евро за мерки за възстановяване след пандемия,
насочени към запазване на работните места и подобряване на услугите и грижите за хора с увреждания. От
тях 23,8 милиона евро ще подкрепят „Проект за солидарност“, който помага на 9000 души, бягащи от руската
инвазия в Украйна, да се интегрират на българския пазар на труда. Проектът предлага и психологическа
подкрепа, кариерно ориентиране и консултации по заетостта.
Траншът от REACT-EU за 2021 г. отпусна 40 милиарда евро за подпомагане на държавите членки, които се
възстановяват от пандемията, инвестирайки в цифровия и зелен преход и сега приемайки и интегрирайки
хора, бягащи от войната в Украйна. Освен това Европейската комисия е изплатила 3,5 милиарда евро
плащания за предварително финансиране на държавите членки по REACT-EU от март 2022 г.
Най-новият цялостен пакет „Гъвкава помощ за територии (FAST-CARE)“, предложен от Европейската комисия,
допълнително разширява подкрепата за държавите членки чрез предлагане на извънредна гъвкавост във
финансирането на политиката на сближаване, като същевременно се увеличават плащанията за
предварително финансиране с допълнителни 3,5 милиарда евро, които трябва да бъдат изплатени през 2022 г.
и 2023 г. Крайната дата за допустимост на разходите по REACT-EU е 31 декември 2023 г.

Инициативата на Европейската комисия „Безопасни домове“

Европейската комисия стартира инициативата „Безопасни домове“, за да предостави насоки
на държавите-членки, регионалните и местните власти и гражданското общество при организирането на инициативи за жилищно настаняване на тези, които бягат от Украйна и се нуждаят от закрила чрез предоставяне на частни жилища.
Инициативата включва подкрепа на приемните семейства чрез комуникационен канал за домакини и гости. Така се улеснява намирането на партньори между домакините и нуждаещите
се от жилища чрез предоставяне на преглед на наличните места на нуждаещите се от жилищно настаняване бежанци от Украйна. Инициативата осигурява адекватно и безопасно настаняване чрез съпоставяне на офертите с нуждите на търсещите настаняване. Инициативата приоритизиране лица от уязвими групи и пътуващи с домашни любимци.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОГРАМА „ПАРИЧНО ПОДПОМАГАНЕ“
НА АГЕНЦИЯТА НА ООН ЗА БЕЖАНЦИТЕ
Когато хората са принудени да напуснат домовете си, те си тръгват с
най-необходимото. ВКБООН - Агенцията на ООН за бежанците,
използва паричното подпомагане, за да осигури помощ и услуги на
най-уязвимите, което им позволява да посрещнат най-неотложните
си нужди. Директната финансова помощ е предпочитана форма в
условия, в които местната икономика функционира, тъй като
едновременно с подпомагането на хората се подпомага и местната
икономика. Парична помощ за закрила е такъв вид финансово
подпомагане, което се отпуска от ВКБООН за украинци, регистрирани
като лица, ползващи се от временна закрила, или търсещи или
получили международна закрила в България.

Как се предоставя парична помощ от ВКБООН за бежанци от Украйна?
Тази помощ се предоставя на базата на домакинство, ако то отговаря на трите критерия:
Критерий 1: Домакинството отговаря на една от категориите на уязвимост.
Това става, ако един от членовете на домакинството: е със сериозно физическо, психическо, интелектуално
или сетивно увреждане; се намира в тежко здравословно състояние, което изисква (продължаващо) лечение
или води до невъзможност лицето да се грижи за себе си самостоятелно; е дете в риск: дете-родител, дете
съпруг/съпруга, бременност в юношеска възраст, дете, ангажирано с детски труд (дете на възраст под 16
години, което се занимава с работа, която може да навреди на развитието му или да попречи на
образованието му), непридружено дете, разделено дете; е възрастно лице в риск: лице/двойка на 60 или
повече години без членове на семейството в страната, лице/двойка на 60 или повече години, което е
единственият пълнолетен, който се грижи за децата в домакинството (под 18 години); е бременна или
кърмеща жена; е един родител, който има три или повече деца; е лице, изложено на риск или преживяло
насилие, основано на пола; е преживял изтезание, е преживял трафик на хора; е лице с тежка емоционална
или психологическа травма; е ЛГБТИ лице, което е изправено пред специфични рискове.
Важно! Ако не е очевидно наличието на увреждане или тежко здравословно състояние, е необходимо да се
предоставят документи, които го доказват. Това може да бъде официално удостоверение (от Украйна или
България), бележки за направени медицински разходи, рецепта или други документи.
Критерий 2: Домакинството разполага с ограничени механизми за справяне поради ограничени финансови
ресурси/липса на достъп до доходи.
Критерий 3: Еднократното изплащане на парична помощ за закрила вероятно ще намали уязвимостта на
домакинството.
Целта на тази помощ е да помогне на домакинството да се справи с уязвимостта си, но не следва да се счита за
решение на всички проблеми.
Как бежанците от Украйна могат да кандидатстват?
Украинските бежанци не могат да се самонасочат за подкрепа, това се извършва от служители на НПО
партньори на ВКБООН (БЧК, Български хелзинкски комитет, Съвет на жените бежанки, Фондация за достъп до
права ФАР)) или международни организации (УНИЦЕФ, МОМ). Насочването става чрез попълване на формуляр
от служителите на организациите, които трябва да проведат оценка на уязвимостта на домакинството въз
основа на горепосочените критерии.

Полезни контакти
Организации, работещи в сферата на
интеграцията на бежанците
Представителство на Върховния комисариат
(ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците)

за

бежанците

в

България

Представителството на ВКБООН в България предоставя стратегическа подкрепа на
общините в сферата на планирането, разработването и прилагането на проекти
свързани с интеграция на бежанци.
www.unhcr.bg | bulso@unhcr.bg
Български съвет за бежанци и мигранти
Българският съвет за бежанци и мигранти предоставя подкрепа на общините и
всички останали заинтересовани страни, като разработва и поддържа
информационна инфраструктура за интеграция на бежанците в България,
осъществява застъпническа дейност и работи за укрепване на сътрудничеството
между различните заинтересовани страни, включително общините.
www.refugee-integration.bg | www.bcrm-bg.org | bgrc@bulrefcouncil.org
Български Червен кръст
Със своите програми и дейности БЧК се стреми да улеснява социалната и
икономическа интеграция на бежанците в България, да предотвратява изолацията на
мигрантите и да спомага за формиране на положителни обществени нагласи към тези
две групи в българското общество.
www.redcross.bg | secretariat@redcross.bg
Каритас София
Каритас София подпомага социално-икономическата интеграция на бежанците, като
предоставя набор от целеви интеграционни мерки с фокус върху образованието и
трудовата заетост.
www.caritas-sofia.org | st.anna@caritas-sofia.org
Съвет на жените бежанки в България
Съветът на жените бежанки в България помага на бежанци и търсещи закрила в
процеса на тяхната адаптация и интеграция в българското общество. Организацията
подкрепя правото на избор, което всеки човек има в осигуряването на по-добро
бъдеще за себе си и своето семейство независимо от пол, раса, националност,
религиозна или етническа принадлежност.
www.crw-bg.org | office@crw-bg.org

Настоящият бюлетин се издава по проект
„Застъпничество за интеграция на бежанците в
България“, финансиран от Върховния комисариат
на ООН за бежанците. Бюлетинът е част от
цялостните
усилия
и
разработване
на
информационна инфраструктура за предоставяне
на актуална, поверена и надежда информация на
общините и заинтересованите страни в процеса на
интеграция на бежанците в България.

БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА
БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Публикуваните материали не изразяват по
никакъв начин официална позиция или становище
на ВКБООН, БСБМ или организациите членове по
разгледаните теми.
Всички предишни броеве и други издания на
БСБМ са налични онлайн.

Вашата обратна връзка е важна за нас!
С
цел
подобряване
и
развитие
на
предоставената информация и информационни
материали отправяме покана за вашата
обратна връзка:
ОНЛАЙН ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА >>>
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