
 
 
 

Проект 
„Подкрепа за лица, търсещи убежище в България“ 

 
Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, 

миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и 
бюджета на Република България 

 
Обща цел на проекта: 
 
Подобряване на механизма за социална и психологическа помощ за лица, търсещи 
международна закрила (ЛТМЗ), като ще бъдат идентифицирани и уязвимите лица и техните 
нужди, включително нуждите на непридружените деца, търсещи международна закрила (ТМЗ) 
и осигуряване на сигурна среда и социална подкрепа на непридружените деца ТМЗ.  
 
Целеви групи: 
 
ЛТМЗ настанени в Регистрационно-приемателни центрове (РПЦ) и на външни адреси, 
включително непридружени деца, ТМЗ, настанени в Сигурните зони. 
 
Кратко описание на проекта: 
 
ЛТМЗ настанени в РПЦ и на външни адреси ще получат социална, психологическа и правна 
подкрепа от мобилните екипи на МОМ, както и насочване към социални услуги и/или 
специализирана психологическа помощ след оценка и наличие на уязвимост и според 
специфичните им нужди.  
 
Децата настанени в двете Сигурни зони за непридружени деца в РПЦ София, кв. Военна рампа 
и кв. Овча купел ще продължат да получават 24/7 грижа и подкрепа от екипи социални 
работници и мобилните екипи на МОМ, и сигурност осигурена от охранителна фирма.   
 
Индикатори: 
 

 Брой ЛТМЗ, получили социална и/или психологическа подкрепа - 1000 
 Брой уязвими ЛТМЗ, идентифицирани и подпомогнати чрез насочване към социални 

услуги и/или психологическа помощ – 50 

 Брой подкрепени непридружени деца ТМЗ – 300 

 Брой ЛТМЗ, получили услуги като правни консултации, писмен и устен превод – 300 
 
Дейности по проекта:  
 

 Мобилните екипи на МОМ ще предоставят социални, административни, правни и 
психологически консултации и подкрепа за ЛТМЗ, включително идентифициране и 
насочване на уязвими ЛТМЗ; 

 Координатори и социални работници ще предоставят социални консултации и 24/7 
грижа и подкрепа за непридружени деца ТМЗ в Сигурните зони; 

 Мобилните екипи ще предоставят правни и психологически консултации за 
непридружени деца ТМЗ в Сигурните зони; 

 Културни медиатори ще предоставят превод и културна медиация.  
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