
ПРОЕКТ Повишаване на осведомеността на местните общности в 
областите със значително присъствие на ромско население по 

въпросите, свързани с убежище и миграция
ПРОГРАМА ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Международна организация по миграция



Цел на проекта:

Да допринесе за повишаване и подобряване на 
осведомеността и знанията на ромското население в 
областта на законодателството, регулиращо въпросите на 
убежището и миграцията, включително и рисковете от 
злоупотреба и експлоатация в България, Европейския съюз 
и Европейското икономическо пространство.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 48 МЕСЕЦА

БЮДЖЕТ: 680 000 ЕВРО



Дейности: 

▪ Оценка на ситуацията по въпросите на убежището и 
миграцията, обобщена в доклад.  (април-август 2021 г.)

▪ Разработване на комуникационна стратегия и 
информационни/повишаващи осведомеността 
кампании в ромска общност – 3 информационни 
кампании на тема убежище и миграция. (октомври 
2021 г. – април 2024 г.) 

▪ Организиране на информационни сесии, дискусии, 
семинари в ромска общност и други събития за 
повишаване на осведомеността в сферата на убежище 
и миграция. (април 2022 г. – април 2024 г.)



I. Оценка на ситуацията: запознатост на ромско население 
с въпросите, свързани с убежище и миграция:

➢ ще осигури информация за познанията по теми, 
свързани със знанията и нагласите на ромската 
общност при контакти с мигранти в България. 

➢ Ще очертае степента на информираност относно 
правата и задълженията на българските граждани 
при миграция в други страни от ЕС и ЕИП 
(престой, достъп до здравни услуги/ 
образование/пазар на труда, административно 
правни услуги, санкции при нарушения за 
законодателството и т.н.)



II. Комуникационна стратегия и информационни кампании 
в ромска общност:

➢ Ще стъпи на резултатите от изследването с оглед 
подготовка на подходящи теми, съдържание и обхват, 
терминология и т.н. 

➢ Ще включва разнообразни информационни канали 
според нуждите на специфичните целеви групи (напр. 
плакати, стикери, кратки видео клипове, Фейсбук 
съобщения и др.)

➢ Работата на терен ще се реализира в ромски общности 
като ще включва активно хора от общността - ресурсни 
лица - медиатори при предаване на информацията до 
целевата група по интересен и интерактивен начин.



III. Информационни сесии, дискусии, семинари и други събития за 
повишаване на осведомеността:

➢ Ще имат за цел повишаване на осведомеността по въпроси, 
свързани с работа в Европа и ЕИП, риск и защита от 
експлоатация,вкл. риск от трафик с цел трудова експлоатация, 
условия за престой и работа, достъп до соц. и здр. услуги и др.

➢ Ще включва 36 информационни събития и др. дейности, 
водени от представители на МОМ и/или гост 
лектори/модератори.

➢ Събитията ще бъдат интерактивни  - напр. срещи беседи, 
социален театър, разказване на истории, пилотиране на 
метода за работа в общност – photovoice, и други 
интерактивни модели на комуникация.



По изпълнението на дейностите в ромска общност ще
работим с „Консорциум НМЗМ – БАСП – ФЗПМ„, избрани с
процедура за избор на подизпълнители за серия от
дейности с публична покана по ПМС 118/2014:

• Извършване на интервюта на терен в ромските 
общности за  осигуряване на данни и разработване на 
цялостен анализ / оценка на ситуацията на ромското 
население по отношение на въпросите, свързани с 
миграцията 

• Разработване на Комуникационна стратегия 
• Подкрепа за провеждане на информационни кампании 

в ромските общности 
❑Дизайн и изработване на информационни материали 
❑Изработване на видеоклип



Етап на изпълнение (до края на август 2021 г.)=>

Анализ/оценка на информационните нужди на целевите
ромски общности, обхванати от проекта, в сферата на
миграцията, с цел по-добро определяне на това какви
теми трябва да бъдат включени в бъдеща
информационна кампания и информационни сесии.



Населените места, в които ще се изпълняват дейностите са:

• Кв. Филиповци, гр. София

• Ромската махала в гр. Брезник 

• Ромската махала в гр. Трън 

• Ромсаката махала в гр. Провадия 

• Ромските махали в гр. Харманли



За повече информация свързана с проекта:

• Следете сайта на МОМ България вкл. Фейсбук 
страницата ни;

• Следете специалната страница на проекта (предстои);

• Следете за материали, които ще бъдат създадени в 
рамките на  на информационните кампании по проекта;

• Заповядайте на публичните събития, които ще бъдат 
организирани в рамките на проекта (вкл. и 
конференция за представяне на резултатите от 
оценката на ситуацията)



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!

Адрес: ул. Цар Асен №77, гр. София
Уеб сайт: www.iom.bg
Eл.поща: msamuilova@iom.int
Телефон: + 359 2 93 94 774

http://www.iom.bg/
mailto:rstamenkov@iom.int

