
ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ в 

качеството си на бенефициент Ви кани 

да се включите в проект BG65AMNP001-

2.005-0002 „Заедно в борбата срещу 

предразсъдъците и стереотипите - 

заетост и предприемачество на ГТД“, 

финансиран по процедура за подбор на 

проекти за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 

BG65AMNP001-2.005 „Интеграция и 

законна миграция – мерки за прилагане 

на Плана за действие на ЕС за 

интеграция на граждани на трети 

страни“ по Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“, съгласно договор за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №: 812108-

27/27.05.2019 г. с Отговорен орган - 

ДИРЕКЦИЯ „МЕЖДУНАРОДНИ 

ПРОЕКТИ”-МВР. 
 

 

          

Ако сте гражданин на държава от 

Европейския съюз: 

Във връзка с изпълнението на Дейност 7 

„Дейности за измерване въздействието и 

промяната на възприятията на зрителската 

аудитория и отчитане постигнатите 

резултати в борбата с предразсъдъците и 

стереотипите на приемащото общество относно 

представителите на целевата група“ по 

проекта, от научен експертен екип е 

разработен Въпросник за нагласите на 

приемащото общество към ГТД. Чрез 

попълване на въпросника, ще вземете участие 

в провеждането на проучване с оглед 

изследване нагласите на обществото в Р. 

България към представителите на 

специфичните целеви групи по проекта.  

Свободен достъп до Въпросник за нагласите 

на приемащото общество към ГТД е осигурен 

на Интернет страницата на проекта:  

www.projecta-org.eu в секция „Регистрация“, 

под-секция „ЕС“. 

 

 

При необходимост от допълнителна 

информация, можете да се обърнете към 

нашия Експерт „Мениджър на ГТД случай“ на 

телефон: 0889 91 98 90, електронен адрес: 

gtd.projecta@gmail.com, както и в местния 

офис на Фондация „Проджекта“ по проекта, 

намиращ се в област Бургас, гр. Поморие, ул. 

„Тутхон” № 17. 

Предварително благодарим за оказаното 

съдействие и проявения интерес към проект 

„Заедно в борбата срещу предразсъдъците и 

стереотипите - заетост и предприемачество на 

ГТД“, Вашето мнение и доброволно участие са 

от изключителна важност за нас, за да успеем 

заедно! 

Екипът на Фондация „Проджекта“ 

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 Фондация „Проджекта“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този 

документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Отговорния орган. 

 
 

  
      

  

 

 

  

 

                                        

ФОНД 
„УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ“ 

http://www.projecta-org.eu/
mailto:gtd.projecta@gmail.com


Кратко описание на проекта 

Проектът обхваща мерки за интеграция на 

граждани на трети държави (ГТД), 

включително лица, търсещи международна 

закрила/лица, получили международна 

закрила (ЛТМЗ/ЛПМЗ), излизайки отвъд 

осигуряване само на участието им в пазара на 

труда и усвояването на езика на приемащата 

държава. Обхванатите по проекта мерки за 

интеграция са обвързани с начина на живот в 

българското общество и разкриване на 

възможностите и потенциала на гражданите 

на трети държави за реализация на лични 

проекти за заетост и предприемачество, както 

и предоставяне на административни и 

правни консултации относно насърчаване на 

предприемачеството, което е предпоставка за 

ефективна и устойчива интеграция. В 

допълнение, предвидени са и мерки за 

насърчаване обмена с приемащото общество 

чрез съвместни културни инициативи, както 

и мерки за борба с предразсъдъците и 

стереотипите на приемащото общество чрез 

провеждане на национална кампания за 

повишаване осведомеността на приемащото 

общество относно ползите за него от 

интегрирането на гражданите на трети 

държави. 
 

 

          

Посочените мерки е предвидено да бъдат 

реализирани чрез шест ключови дейности, 

информация за които може да бъде намерена 

на Интернет страницата на проекта: 

www.projecta-org.eu 

Проектът стартира на 27.05.2019 г. и е с крайна 

за изпълнение 27.11.2021 г., периодът през 

който Вие като ГТД бихте могли да се 

включите в него и да се възползвате от 

предоставяните по него интеграционни 

мерки. 

Ако сте гражданин на трета държава, 
извън Европейския съюз: 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 

„Дейности, насочени към ранна оценка на 

специфични умения, интереси и потенциал за 

развитие на лични проекти за заетост, в т.ч. 

предприемачески, на новопристигнали ГТД с оглед 

идентифициране на възможностите/сценариите 

за включване в пазара на труда“ по проекта, от 

научен експертен екип беше разработена 

„Карта на умения, интереси и потенциал за 

развитието им“. Картата е съставена под 

формата на въпросник, насочен към 

идентифициране на специфични умения, 

интереси и потенциал за развитие на лични 

проекти за заетост, в т.ч. предприемачески, на 

новопристигнали ГТД.  
 

 

          

Картата е предназначена за целевите групи по 

проекта, а именно:  

➢ ГТД, пребиваващи законно в Р. България и  

➢ ГТД в процедура по предоставяне на 

международна закрила в Р. България, 

включително ЛТМЗ/ЛПМЗ.  

След попълване на въпросника, в отговор - за 

всяко едно лице от целевата група ще бъде 

изготвена индивидуална оценка, с оглед 

идентифициране на възможностите / 

сценариите за включване в пазара на труда, 

както и ще бъде осъществен личен контакт с 

него от страна на наш Експерт „Мениджър на 

ГТД случай“, с цел ориентиране към 

подходящ за съответното лице предстоящ 

тематичен семинар или семинар по интереси 

и/или включване в предоставянето на 

административни и правни консултации 

относно насърчаване на предприемачеството, 

в т.ч. женското предприемачество сред 

новопристигнали ГТД.  

Свободен достъп до въпросника „Карта на 

умения, интереси и потенциал за развитието 

им“ е осигурен на Интернет страницата на 

проекта: www.projecta-org.eu в секция 

„Регистрация“, под-секция „Извън ЕС“. 
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