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Основни цели при изпълняване на дейности в подкрепа на 
лица, търсещи и получили международна закрила

• Подобряване  условията за прием и интеграция
• Осигуряване достъп до социални услуги, насочване и подкрепа
• Улесняване на социалното включване и първоначалната адаптация, 

както и интеграция в приемащото общество
• Повишаване на осведомеността относно правата и задълженията на 

търсещите убежище и бежанците 
• Промотиране на хигиената и здравословния начин на живот
• Превенция на заразни болести
• Предоставяне на курсове по български език, информационни сесии и 

обучения
• Изграждане на капацитет и насърчаване на сътрудничеството между 

съответните заинтересовани страни
• Формиране на обективни обществени нагласи  
• Подпомагане на държавните институции в работата им с търсещи и 

получили международна закрила лица



Информационни сесии с търсещи и получили 
международна закрила лица



Промотиране на хигиената и здравословния начин 
на живот сред бенефициентите

Финансиране по проект на 
Швейцарски Червен кръст



Превенция на заразни болести

Финансиране от Глобалният 
фонд за борба срещу СПИН, 

туберкулоза и малария



Информираност за пазара на труда



Социално израстване

Финансиране 
по проект на 

ВКБООН



Езикови и културни обучения

Финансиране по 
проект на ВКБООН



Езикови и културни обучения



Посещение на музеи и туристически 
забележителности

Финансиране по проект 
на ВКБООН



Организиране на еднодневни екскурзии

Финансиране по Фонд 
„Убежище, миграция и 

интеграция“



Запознаване с българските традиции

Финансиране по 
проект на ВКБООН



Основни партньори на 
Български Червен кръст

БЧК

ВКБООН

ДАБ при 
МС

МВР



Благодарим Ви за вниманието!


	Дейността на Българския Червен кръст в областта на социалната ориентация на бежанци и мигранти
	Основни цели при изпълняване на дейности в подкрепа на лица, търсещи и получили международна закрила
	Slide Number 3
	�Финансиране по проект на Швейцарски Червен кръст
	Финансиране от Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария
	Slide Number 6
	 ��Финансиране по проект на ВКБООН
	��Финансиране по проект на ВКБООН
	Slide Number 9
	��Финансиране по проект на ВКБООН
	�Финансиране по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
	Финансиране по проект на ВКБООН
	Основни партньори на �Български Червен кръст
	Благодарим Ви за вниманието!

