Пакет мерки за интеграция чрез спорт
По проект „СпортИграция”

Финансиран по програма
„Еразъм+” на Европейската
комисия, проект
2015-3-BG01-KA347-022643

Програма на дейностите по
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„Еразъм +” на Европейската комисия,
Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“

Проект „СпортИграция” има за цел представяне на добри практики и подготвяне на
списък с мерки за интеграция, използвайки универсалния език на спорта и
възможностите за интеграция чрез култура, език, религия и спортни дейности.
В рамките на структурния диалог, младежите констатираха, заедно с вземащите
решения, че интеграцията на бежанците в европейските общества, ще спомогне за
намаляване на тежестта върху социалните системи, посредством тяхната
адаптация към пазара на труда и намаляване на рисковете от висока престъпност в
резултат на социални фактори и дискриминация.
Чрез взаимодействие между младите хора (младежи, обучени да работят по
методологията „Обучение чрез спорт”, младежи, активно включващи се в
обществото, младежи от бежански групи) и взимащите решения (централна и
местна власт, неправителствени организации, работещи по темата заинтересовани
страни) бяха обсъдени ползите от използването на спорта като инструмент за
обучение. Чрез анализ на добри европейски практики, както и на такива в САЩ,
Канада и Австралия за интеграция чрез спорт и тяхната потенциална приложимост
в България, младите хора, участващи в проекта мотивирано приемат ролята на
посланици на интеграцията чрез спорт.
Проектът дава възможност на младите хора, участващи в него да дадат
предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, пречупени през
тяхната гледна точка и интересните практики, с които се запознават чрез обмен на
идеи от други държави. По този начин:
- от една страна, младежите ще бъдат мотивирани и за бъдеще да бъдат активни
граждани, допринасящи за формирането на политики, имащи отношение към
интеграцията и кохезията в обществото.
- От друга страна, взимащите решения на различни нива в България ще могат да
обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за
интеграция.
Целта на проекта е да се повлияе и насочи вниманието към иновативни подходи в
политиките за интеграция на бежанците чрез спорт, с акцент върху младите хора,
като целева група, предоставени на взимащите решения, за да могат да бъдат
приложени на практика.
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Пакет от мерки за интеграция чрез спорт

Пакетът от мерки за интеграция чрез спорт представлява набор от препоръки,
оформени след структурен диалог между младежи на възраст до 29 години и
отговорници за политиките по време на дейностите по проект „СпортИграция”, в
който се обръща подчертано внимание на създаването на нови инструменти и
подходи за интеграция чрез спорт.
СЪЩНОСТ НА ПРОБЛЕМА
♦ По данни на Върховен комисариат на ООН за бежанците 3 982 439 са гражданите,
които са засегнати от насилието в Сирия. Европа усеща все по-силно последиците
от този конфликт и има остра необходимост да предприеме мерки и изготви
политики за интеграция на влизащите в територията й.
♦ Международната организация по миграция (МОМ) изчислява, че повече от
1,011,700 имигранти са пристигнали по море през 2015 г. и почти 34 900 по земя.
Четири от всеки пет (83%) от търсещите убежище в ЕС-28 през 2015 г. са били на
възраст по-малко от 35 години; трима от всеки десет (29%) от търсещите убежище
са непълнолетни лица на възраст по-малко от 18 години (Евростат 20 Април 2016).
♦ Горепосоченото поражда остра нужда от последователна и координирана
политика за интеграция, в която неизменно се включва интеграцията чрез спорт,
даваща отлични резултати в много страни в Европа и по света.
ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ НА НАЦИОНАЛНО
РАВНИЩЕ?
♦ Бежанската криза показа силната взаимозависимост на европейските държави. В
много от тях съществуват целенасочени мерки за интеграция чрез спорт:
- Австрия - През януари 2010 г. е създадена стратегия с национален мащаб,
съпътствана от Националния план за действие за интеграция (НПД), както и
работна група (“Спорт и интеграция”) с цел насърчаване на интеграцията и
приобщаващи спортни дейности. От 2012 г. насам, Австрия планира и
възлага финансови субсидии за спортни клубове, които в своята гама от
услуги са включили ясни и прозрачни критерии за включване на мигрантите.
- Великобритания – Общините Манчестър, Кърклийс, Лутън и Грийнуич ще
споделят общо 364 000 британски лири в период от 2 години, за да могат
повече от 20 000 души да участват в спортни и физически дейности целящи
интеграцията и социалното включване.
- Германия - “Интеграция чрез спорт” се застъпва за културна интеграция в
продължение на повече от 25 години и чрез спорт свързва хора, независимо
от тяхната възраст, пол, произход, религия или статут. Финансовата
подкрепа от страна на Федералното министерство на вътрешните работи
(BMI) е 5,4 милиона евро на година. Програмата се изпълнява в над 750
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базови спортни клуба.
Само координиран набор от мерки има реален шанс да окаже значително и
дълготрайно въздействие върху процесите по интеграция на бежанците в местните
общества.
ИНИЦИИРАНЕТО НА МЕРКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ СПОРТ
♦ Създаване на целенасочени програми, които да насърчават интеграцията,
приоритетно интеграцията чрез спорт като един от най-добре работещите
инструменти в света.
♦ По-пълноценно използване на човешкия потенциал в спорта за създаване на
възможности за интеграция чрез спорт и целенасочени дейности в насока
недопускане капсулирането на маргинални и други групи чрез рационални
програми.
♦ Създаване на механизми за финансиране от страна на държавата, общините и
Европейския съюз за създаване на програми и проекти за интеграция чрез спорт. В
програмите следва да могат да участват както институции на централна и местна
власт, така и неправителствения сектор и спортни организации.
♦ Инвестиране в придобиването на умения и знания от спортните специалисти,
младежки работници и доброволци, които да прилагат иновативни за България
методи за интеграция чрез спорт. Създаване на възможности за обмяна на опит и
обучителни събития. Тези методи следва да ги овластят с нови компетентности и
да спомогнат за реализацията им и да спомогнат за решаване на този
изключително важен социален проблем, пред който сме изправени.
♦ Създаване на предпоставки и условия за спортните специалисти за достъп до
посочените целеви групи и осигуряване на възможност за регулярни, целенасочени
спортни дейности, провеждани с интегративен подход.
♦ Предоставяне на преференциални условия за ползване на общинска и държавна
спортна база за провеждане на спортни дейности, в които се предоставят спортни
дейности за интеграция чрез спорт на бежанските групи.
♦ Изготвяне на методически насоки за работа с бежанските групи при интеграцията
чрез спорт с конкретни примери за спортно-педагогически ситуации, които да се
използват от работещите в сектора специалисти.
♦ Подобряване на участието на всички отговорни за реализация на политики за
интеграция чрез спорт – национална власт, спортни организации, получатели на
услугата, неправителствени организации, работещи в сектора
♦ Насърчаване на междукултурния диалог чрез физическа активност, както и
създаване на нормативна възможност за представители на бежанските групи да
бъдат активни спортисти и организатори на спортна дейност. Създаване на
нормативна уредба за облекчаване картотекирането на бежанци в спортните
клубове и федерации като възможност за изграждане на идентичност в страната, в
която биха се установили.
♦ Създаване на условия за провеждане на разнородни и разнообразни спортове в
бежанските лагери, както и осигуряване на консумативи за обезпечаването на този
процес. Насърчаване на провеждането на спортни събития с различен мащаб
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между бежанските и местните общности, като представители на бежанските
общности да имат възможност да участват и като треньори, организатори,
доброволци и медиатори.
ЦЕЛЕВА ГРУПА:
♦ Бежанците – възможност за благоприятна среда и условия за интеграция в
приемащите общности;
♦ Спортните специалисти – мерки, помагащи им да бъдат в крак с променящия се
трудов пазар;
♦ Централната и местна власт – подпомагане на създаването на иновативни
интеграционни програми, които да намаляват социалното напрежение;
♦ Правителствата – обществена подкрепа и координация.
КОГА СЕ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА?
♦ Незабавно, като от началото на 2017 г. ще бъде проследен напредък с подготвен
за целта подробен доклад.

Този пакет мерки е продукт на проект „СпортИграция”, Финансиран по програма
„Еразъм+” на Европейската комисия, проект 2015-3-BG01-KA347-022643.
Информацията в него отразява вижданията на екипа и участниците в проекта и не
отразява позицията на Европейската комисия или друга институция, отговорна за
политиките в сферата на младежката политика, спорта и доброволчеството. Цялата
отговорност за съдържанието се носи от бенефициента – „Асоциация за развитие на
българския спорт” и при никакви обстоятелства този документ не може да се
цитира като официален източник на Европейския съюз.
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