
32 Роден глас

Приключи проектът 
„Присъедини се –
свободно и без предразсъдъци“
На 6 април Центърът за интеграция на чужденци събра в Европейския дом в Прага своите сътрудници и 
симпатизанти, както и представители на няколко държавни институции и неправителствени организа-
ции, за да отчете резултатите от работата си по този интересен и безспорно полезен проект. Не липсваше и 
представител на „Роден глас“, медиен партньор на Центъра.

Проектът „Присъеди-
ни се – свободно и без 
предразсъдъци“ е под-
крепен финансово с 
грантове от Исландия, 

Лихтенщайн и Норвегия, а негови ад-
ресати са, както чужденците, живеещи 
и работещи в Република Чехия, така и 
чешкото общество. Целта е не само да 
се помага на хората, станали жертва 
на трудова експлоатация или нужда-
ещи се от помощ в други области на 
живота, но и желанието да се повиши 
правната им култура и убеждението, 
че трябва да отстояват правата си. 

Две са посоките на работа по про-
екта – „Подкрепа на мигрантите за 
равноправно отношение на пазара на 

труда“ и „Подкрепа на мигрантите за 
равен достъп до образование“. 

В рамките на първата част, към 
15 март т.г., служителите от ЦИЦ са 
предоставили 412 консултации по 
трудово-правни въпроси на общо 
167 души, а 22 чужденци са получили 
юридически консултации. 

Служителите от Центъра отчето-
ха своите успехи: един клиент е спе-
челил делото срещу работодателя си, 
втори е получил дължимите му пари 
още преди да започне съдебен процес, 
двама клиенти получават парите си, 
след като е алармирана Инспекцията 
по труда. В печатните медии, вкл. в 
списание „Роден глас“ излизат 9 пуб-
ликации по темата, а Чешкото нацио-

нално радио й посвещава репортаж в 
предаването „Заострено“. Разбира се 
не всичко е само позитивно: все още 
малко хора се осмеляват да предпри-
емат съдебни мерки; самите работо-
датели не проявяват интерес към ин-
формация, свързана с изискванията 
на Кодекса на труда или както се из-
рази адвокат Радка Медкова – „те са в 
постоянно безсъзнание по отношение 
на трудово-правната проблематика“; 
синдикатите също не се присъединя-
ват активно. 

Интересни бяха коментарите на 
г-н Ковачевиц, директор на Интег-
рационния център в Прага. Той из-
тъкна, че много трудно се работи с 
градските части, които не могат да 
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осъзнаят колко важно е да участват 
в работата с чужденците. Позитив-
ното е, че вече са се включили 6-7 
градски части, а безспорен пример в 
това отношение е Прага 13. Според 
г-н Гюнтер, директор на Центъра за 
интеграция на чужденци обаче „ин-
ституциите все още имат дълг по от-
ношение на мигрантите“. В процеса 
на работата по проекта е създадена 
и брошурата „Митове за работа в 
Чехия“, издадена на чешки, англий-
ски, руски и български. По време на 
срещата, в рамките на обсъждания-
та, взе участие и мигрант от Литва, 
станал жертва на безскрупулен рабо-
тодател. Човекът решава да отстоява 
правата си докрай и с помощта на 
служители от ЦИЦ успява да ги из-
воюва. Ясно беше отправено и посла-
нието към чешкото общество – ако 
днес позволявате несправедливо и 
незаконно отношение на работода-
телите към чужденците, утре самите 
Вие можете да станете жертви на по-
добно отношение.

Втората част на проекта, насо-
чена към образованието на чужде-
нците, е също много разнообразна: 
оказване на помощ на семействата, 
които желаят да запишат децата си 
в чешко училище, помощ за децата, 
които вече ходят в чешко училище... 
Присъстваше и представител на ръ-
ководството на училище в Прага 9, 
където имат опит в тази насока, за-
щото при тях се учат много деца на 
мигранти, както и двама родители, 
украинка и сириец, които сподели-
ха своя опит и благодариха на ЦИЦ 
за оказаната помощ. Към 15 март 
служителите от ЦИЦ са осъществи-
ли 294 консултации; реализирана е 
комуникация с 44 чешки училища; 
9 деца от 6 семейства са получили 
допълнително обучение чрез до-
броволци. Проектът се реализира 
основно в Прага, Колин (и района), 
Либерец, Млада Болеслав и Кладно. 
Организират се и безплатни семей-
ни курсове по чешки. В рамките на 
проекта са издадени две брошури: 
„Искате да запишете детето си в ос-
новно училище в Република Чехия?“ 
и „Вашето дете посещава основно 
училище в Република Чехия?“, съот-
ветно на чешки, английски, украин-
ски, руски, виетнамски, български 

и румънски. С тях читателите могат 
да се запознаят на страниците на 
„Роден глас“. Работещите по про-
екта установяват, че най-сериозни 
проблеми с приемането на деца на 
мигранти и организирането на спе-
циални курсове по чешки език има 
в... Прага. Пак тук управата на ня-

кои общини (напр. Прага 6) поставя 
най-много изисквания към чужде-
нците и то извън рамките на закона. 
Най-често се срещат и случаите на 
записването на детето на чужденец 
в по-нисък клас, както и липсата на 

компенсационен план. Много учи-
лища в Чехия не са информирани, 
че трябва да осигурят на такива деца 
курсове по чешки или пък, че трябва 
да ги уведомят кое училище предлага 
такива курсове. 

Това, скъпи читатели, е само ре-
зюме на чутото и вяданото на вече 

спомената среща. Мисля си, че доста 
по-убедителни са думите на дирек-
тора на Центъра за интеграция на 
чужденци, г-н Гюнтер: „Проектът ни 
наблегна на думата „присъедини се“. 
Той беше предизвикателство – както 
за чужденците, идващи в Чехия, така 
и за приемащите – чешкото обще-

ство. Проектът разкри много. Много 
и научихме, придобихме самочувст-
вие и нови занания. Това обаче не 
означава, че сме готови – напротив, 
наясно сме, че само сме открехна-
ли завесата, че са необходими ком-

плексни методи и съвместната ра-
бота на редица „ключови актьори“. 
Изграждането на общество, в което 
към всички се отнасят справедливо, 
е дълъг път, който тепърва ни чака.

Всички, които искат да работят в 
тази посока, са добре дошли – присъ-
единете се!“.  ◆
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Как се работи с мигранти? – публиката слушаше с интерес

За постигнатите успехи се говори с радост


