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ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ 

 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския 
съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Отговорния орган. 

 

ПРОЕКТ:  
BG65AMNP001-2.004-0005-C01 „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица, 

търсещи или получили международна закрила“ 
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: в рамките на този проект МОМ ще предоставя 
административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ на лица, 
търсещи международна закрила (ЛТМЗ) или получили международна закрила в 
България (ЛПМЗ) със специално внимание към нуждите на уязвимите групи. Екипът от 
експерти, включително психолог, социален работник и юрист, ще предоставя услуги в 
РПЦ на ДАБ и в офисите на МОМ в София и Харманли. 

Експертите ще предоставят индивидуални консултации (психологически, социални и 
правни) и оценки на уязвимостта и подкрепа в достъпа до здравни и социални услуги. 
Като част от работата в РПЦ и в общността, екипът от експерти ще организира 
информационни сесии, промоция на хигиенни практики и други теми от интерес 
спрямо нуждите на целевата група. Предвижда се най-малко 1300 лица (ЛТМЗ и ЛПМЗ) 
да получат административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ с 
цел подобряване на достъпа им до услуги, социално включване и интеграция в 
българското общество. 

  
Основната цел на проектното предложение е: 

• Облекчаване процеса на интеграция на ГТС (ЛТМЗ и ЛПМЗ) в българското 
общество чрез предоставяне на подкрепа със специално внимание към 
нуждите на уязвими лица съгласно директива 2008/115/ЕО. 
  

Специфична цел на проектното предложение е: 

• Предоставяне на административна, правна, здравна, психологическа и 
социална помощ с цел успешна реализация и социално включване на граждани 
на трети страни, законно пребиваващи в България, включително лица, търсещи 
убежище и лица, получили международна закрила. 

• Подкрепа за ефективно взаимодействие на целевата група с български 
институции вкл. чрез осигуряване на писмен/устен превод при контакти с 
медицински учреждения, общопрактикуващи лекари, социални структури, 
училища, полиция, бюра по труда, НАП, НОИ и други структури на централно и 
местно ниво.  
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