
окТоМврИ 2015 di-di.eu

МногообраЗИе Срещу 
дИСкрИМИнацИя
СТраТегИИ За обученИе За 
включване на ИМИгранТИТе  
в европейСкИя паЗар  
на Труда

ФИнален доклад



Издател:
Enda Europe
5, rue des immeubles industriels, 
75011 Paris (France)

тел.: +33-(0)144938740
contact@enda-europe.org
www.enda-europe.org

За контакт: 
Симона Матиа, мениджър на проект „Миграция и многообразие“

Тираж:
200 броя



    3DI&DI   ФИНАЛЕН ДОКЛАДсъдържание

Въведение ......................................................................................................................................................... 3

DI&DI: Многообразие срещу дискриминацията – стратегии за включване  
в мултикултурния пазар на труда в ЕС .................................................................................................... 3

Съчетаване на антидискриминация и популяризиране на многообразието за включването на 
мигрантите в европейския пазар на труда ............................................................................................... 5

От научените уроци към нови предизвикателства ................................................................................ 6

Първа част ....................................................................................................................................................... 8

Обучение и менторство – стратегия в контекста на ситуацията в пет европейски държави .... 8

1. Експериментиране и констатации в България ................................................................................... 8

2. Експериментиране и констатации във Франция ............................................................................. 10

3. Експериментиране и констатации във Германия............................................................................. 12

4. Експериментиране и констатации в Италия ..................................................................................... 15

5. Експериментиране и констатации в Швейцария ............................................................................. 17

6. Някои научени уроци ............................................................................................................................. 20

Втора част ....................................................................................................................................................... 23

Устойчивост и потенциални проследявания на проекта ................................................................... 23

Заключение .................................................................................................................................................... 26

Предизвикателства за един приобщаващ пазар на труда .................................................................. 26

Партньори ...................................................................................................................................................... 38



ВъВедение 

1.   Основни източници на данни за миграцията в страните от ЕС: Евростат/Европейска комисия „Статистически данни 
за миграцията и мигрантите“, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_
population_statistics/fr (посетен на 30 септември 2015 г.)

2.  Основни източници на данни за миграцията и безработицата: Евростат/Европейска комисия „Статистически 
данни за интеграцията на мигрантите – заетост“ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_
integration_statistics_-_employment, (посетен на 30 септември 2015 г.)

3.  Рандъл Хансен, „Централното положение на заетостта при интеграцията на имигрантите в Европа“, Институт за 
миграционна политика, Европа, февруари 2012 г.

4. Рандъл Хансен, „Централното положение на заетостта при интеграцията на имигрантите в Европа“, Институт за 
миграционна политика, Европа, февруари 2012 г.

DI&DI: МногообраЗИе Срещу дИСкрИМИнацИяТа – 
СТраТегИИ За включване в МулТИкулТурнИя паЗар 

на Труда в еС

Миграцията и безработицата –  
предизвикателство за Европа

На 1 януари 2014 г., съгласно данните на 
Евростат, 33,5 милиона души, родени извън 
Европейския съюз (ЕС), са живели в държа-
ва членка на ЕС. 19,6 милиона от тях са били 
граждани на държави, които не са членки на 
ЕС, което съставлява 3,9% от населението 
на ЕС-28, а 17,9 милиона са се родили в дър-
жава от ЕС, различна от тази, в която живеят 
е момента1.

Европейските статистически данни показват 
значителни разлики в страните от ЕС между 
коефициента на заетост на гражданите на 
Съюза (граждани на ЕС, живеещи в страна-
та, от която произхождат) и чуждестранните 
мигранти. През 2011 г. коефициентът на без-
работица сред гражданите на държави из-
вън ЕС е бил с 11,1 пункта по-висок от този 
на гражданите на ЕС. Разликата продължи 
да нараства до 2013 г., но беше намалена до 
10,7 пункта през 2014 г. Коефициентите на 
безработица също бяха по-високи с 2 пункта 
през 2014 г.2 за мобилните граждани на ЕС в 
сравнение с местните граждани. 

По отношение на половете, значителни раз-
лики се наблюдават в коефициентите на 
безработица сред жените и мъжете мигран-
ти, граждани на държави извън ЕС, от една 
страна, и сред жените мигранти, гражданки 
на държави извън ЕС, и жените, граждан-
ки на съответната държава, от друга стра-
на. Тази разлика е много голяма сред почти 
всички държави членки на ЕС и показва, че 
жените мигранти, гражданки на държави 
извън ЕС, зависят много повече от случай-
ността на пазара на труда в ЕС.

Младежта е друга част от населението, която 
е сериозно засегната от безработицата в Евро-
пейския съюз. Европейските граждани на въз-
раст между 15 и 29 години са били засегнати 
най-силно от ръста на безработицата между 
2007 и 2014 г. Ако това е валидно и за младе-
жите, родени в Съюза, нарастването беше зна-
чително по-високо при тези, родени извън ЕС, 
като коефицентът на безработица нарасна от 
15,8% през 2008 г. до 28% през 2014 г.

Заетостта – приоритет при изграждането 
на приобщаващи общества

Експерти по миграционна политика като 
Рандъл Хансен посочват, че достъпът до за-
етост на мигрантите и тяхното включване 
в икономиката са най-важните предизвика-
телства пред интеграцията3. Франк Хофер, 
старши изследовател в Международната ор-
ганизация на труда, отбелязва, че гарантира-
нето на достойнството, защитата и даването 
на възможност на мигрантите на пазара на 
труда е ключов фактор в борбата срещу ксе-
нофобията4. 

Много фактори обясняват по-високия кое-
фициент на безработица сред чуждестран-
ните мигранти в сравнение с гражданите на 
ЕС в европейските страни. Дискриминаци-
ята е важен такъв. Предразсъдъци на база 
произход, националност, външен вид и рели-
гия често водят до неравностойно третиране 
на пазара на труда към работещите или тър-
сещите работа мигранти. Жените и младите 
мигранти са особено засегнати, тъй като те 
са подложени също така на дискриминация 
на база пол и възраст.
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Противодействането на дискриминацията е 
важен въпрос в дневния ред на Европа през 
последните 15 години. Правната рамка беше 
затегната през 1999 г. с Амстердамския до-
говор, член 13 от който засяга тъкмо борбата 
срещу дискриминацията. Член 21, ал. 1 от 
Хартата на основните права на Европейския 
съюз от 2000 г. включва списък с форми на 
незаконна дискриминация.

През същата тази година Директива 2000/43/
ЕО на Съвета от 29 юни въведе принципа на 
равно третиране на лица без разлика на раса-
та или етническия произход. След това Ди-
ректива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 
2000 г. създаде основната рамка за равно тре-
тиране в областта на заетостта и професиите. 
Законовите мерки срещу дискриминацията 
по пол бяха допълнително засилени с Дирек-
тива 2002/73/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 септември 2002 г. Тази обща 
законова рамка след това беше пренесена в 
законодателството на страните членки. Ам-
бициозни програми като EQUAL, разработе-
ни през периода 2000 – 2008 г., позволиха фи-
нансирането и въвеждането на инструменти, 
както и на експериментиране и нови практи-
ки по въпроса за равното третиране. 

Съществуват обаче и други фактори, кои-
то също трябва да бъдат отчитани, за да се 
обясни коефициентът на безработица сред 
чуждестранните мигранти в Европейския 
съюз. Сред тях са липсата на признание на 
техните компетенции и квалификации, при-
добити в чужбина, по-слабото познаване на 
„имплицитните правила“ на европейския 
пазар на труда като например тези, свързани 
със стратегиите за себепредставяне и липса-
та на включване в професионални мрежи.

Надграждайки тази рамка и общия контекст, 
проектът Di&Di, стартиран през 2013 г., има-
ше за цел да развива и изпитва нови методи в 
подкрепа на професионалното включване на 
мигрантите чрез антидискриминационно обу-
чение и популяризиране на многообразието.

Проектът Di&Di –  
европейско сътрудничество

Проектът Di&Di (Многообразие срещу дис-
криминация) беше разработен през 2013 г. от 
шест европейски партньора от пет страни в 
Европа. По това време ситуацията на евро-
пейския пазар на труда беше особено тре-

вожна – между 2008 и 2013 г. Европейски-
ят съюз страдаше от изключителен ръст на 
нивата на безработица, като гражданите на 
страни извън ЕС бяха силно засегнати.

Една от основните особености на проек-
та беше изборът на целева група. Проектът 
беше насочен към нискоквалифицираните 
жени мигранти и квалифицираните млади 
мигранти, като и за двете групи се смята, че 
се нуждаят от специфична подкрепа. Тези 
две групи от населението са силно засегна-
ти от безработица, несигурност и рискове от 
дискриминация. Освен това, подобни про-
фили са все по-често срещани в текущите 
миграционни потоци към Европа.

Шестте европейски партньора по проекта 
работеха в условия на различен контекст и 
професионални рамки: Енда Европа (Enda 
Europe, Франция) и Центъра за имиграция 
и интеграция (България) са НПО, Институ-
тът за Източна Европа и Балканите (Istituto 
per l’Europa Orientale e Balcanica, Италия) е 
университетски институт, а Билдунгсмаркт 
(Bildungsmarkt ev. (Германия), Съветът 
ИРИВ (iriv conseil, Франция) и Фондация 
ЕКАП (ECAP Foundation, Швейцария) са 
професионални обучителни организации.

Взаимното допълване на професионалните 
умения и средата при шестте партньора е 
специфично предимство на проекта. Особе-
ност на това партньорство беше участието 
на ЕКАП от Швейцария – страна, която не е 
членка на ЕС, но сблъскваща се със същите 
проблеми на включването като членките на 
Съюза, но започваща от по-слаборазвита и 
по-рестриктивна правна рамка по отношение 
на антидискриминацията и миграцията. Това 
позволи на партньорите да помислят заедно 
върху влиянието и възможностите, предлага-
ни от прогреса, отбелязан на ниво ЕС.

Съчетаване на антидискриминация и 
популяризиране на многообразието за 
включването на мигрантите в европей-
ския пазар на труда.

Основната цел на проекта Di&Di беше да 
разработи стратегии за успешната интегра-
ция на пазара на труда на нискоквалифи-
цирани жени мигранти и квалифицирани 
млади мигранти. За да постигнат тези цели 
шестте партньора разработиха:



- Програма за обучение, насочена пряко 
към тези две целеви групи, фокусирана 
върху предоставянето на възможности за 
тях чрез повишаване на осведомеността 
относно рисковете от дискриминация, 
по-добро познаване на техните права и 
инструменти и методи за използване на 
техния миграционен опит като специфич-
но умение на пазара на труда. През 2014 
г. партньорите разработиха европейски 
прототип на програмата за обучение, за-
почваща от иновативния подход на про-
екта Миграпас (Migrapass) (Autremonde, 
iriv et al., 2010-2012, http://migrapass.eu), 
насочен към оценяването на уменията на 
мигрантите чрез въвеждането на специ-
фично портфолио. След това общият мо-
дел на обучение беше адаптиран, тестван 
и завършен в контекста на всяка държава 
и регион.

- Менторска програма, насочена към спе-
циалистите по заетостта и работещите 
с мигранти, насочена към развиване на 
техните знания по отношение на анти-
дискриминацията, както и специфични 
трудности и силни страни на целевите 
групи. Процесът на менторство имаше 
за цел и да събере и сподели инструмен-
ти, методи, проучвания на конкретни 
случаи и добри практики, за да засили 
уменията на менторите да подпомагат 
професионалното включване на целе-
вите групи от населението. Беше разра-
ботен европейски модел на менторската 
програма, който да бъде адаптиран, екс-
периментиран и завършен във всяка дър-
жава страна-участничка в проекта. Този 
общ менторски модел пренесе резулта-
тите и иновативния подход на проекта.  
Многообразие плюс на Енда Европа 
(2006-2010 г., diversiteplus.enda-europe.org), 
насочен към ролите и практиките на 
фирмите, профсъюзите, местните власти 
и сдружения по отношение на антидис-
криминацията и популяризирането на 
многообразието. 

- Местни комитети с експерти в областта 
на заетостта, популяризирането на мно-
гообразието и антидискриминацията,  

в които партньорите споделяха научени-
те по време на процеса Di&Di уроци и 
събраха нови мнения и препоръки.

От научените уроци към нови предизви-
кателства

Тази окончателна публикация в първата си 
част описва как е бил въведен проектът от 
партньорите в петте европейски държави, 
като се отчитат националните и местните 
особености и основните резултати, получе-
ни в контекста на всяка отделна държава. 
Във втората си част той предлага да се отиде 
отвъд тези разлики, за да се извлекат общите 
резултати, уроци и перспективи. Амбицията 
на проекта Di&Di е да разработи дори евро-
пейски подход при обучението и менторство-
то, с цел подпомагане включването в пазара 
на труда на целевите групи от населението.

В края на проекта през 2015 г. ситуацията в 
Европа по отношение на миграцията значи-
телно се промени. Макар че статистическите 
данни ставаха обещаващи, с намаляването 
на коефициента на безработица сред миг-
рантите през 2014 г. политическата и хума-
нитарна ситуация стана критична. От една 
страна, европейските държави се сблъскват 
с нарастване на ксенофобските и антиими-
грационни настроения, силно представени 
в общественото пространство чрез достъ-
па до политическа власт на крайно десните 
партии. От друга страна, Европа трябва да 
се справи с глобалната бежанска криза в ре-
зултат на войните и крайната бедност в мно-
го страни на Африка, Близкия Изток и Азия. 
През 2015 г. в Европейския съюз са влезли 
около 500 000 мигранти, преди всичко бе-
жанци от Сирия, Ирак, Еритрея, Сомалия и 
Афганистан. 

Освен критичните проблеми като спешните 
нужди и посрещането на тези хора, тази си-
туация ще бъде проверка на способността на 
европейските държави да интегрират. В този 
смисъл, научените от проекта Di&Di уроци, 
представени в настоящата публикация, целят 
да допринесат за необходимите общи усилия 
за изнамиране на нови модели на включване 
в нашите общества.
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обученИе И МенТорСТво – СТраТегИя в конТекСТа  
на СИТуацИяТа в пеТ европейСкИ държавИ 

Специфичният миграционен контекст в Бъл-
гария е контекстът на балканска пост-кому-
нистическа държава, която вече е членка на 
Европейския съюз. Разбирането за мигра-
ционния опит трябва да отчита комунисти-
ческото минало на страната. Характерна за 
миграционните процеси по времето на ко-
мунизма беше високата степен на контрол 
и максималните ограничения, наложени на 
миграцията на хора. Това беше еднакво ва-
лидно за българските граждани, пресичащи 
границите и за чуждите граждани, влизащи 
в страната. 

Към момента на последното преброяване 
на населението от 2011г. 8 444, или 23% от 
всички чужденци с постоянно пребиваване 
в България са били граждани на ЕС. Сред 
тях най-голяма е групата на гражданите на 
Великобритания – 2 605 (30.9%), следвана 
от гражданите на Гърция – 1 253 (14.8%), 
Германия – 848 (10%), Полша – 819 (9.7%), и 
Италия – 456 (5.4%).

След като подписа Женевската конвенция 
през 1993 г. България се присъедини към 
групата на държавите, предоставящи убежи-
ще и пое своите международни ангажименти 
на това поле. По информация на Държавната 
агенция за бежанците (ДАБ) за последните 
22 години около 52 000 души са поискали 
убежище в страната. Сред тях най-голям е 
броят на заявленията от граждани на Сирия, 
следвани от тези на Афганистан, Ирак и Ар-
мения. Всъщност през този период средният 
брой на заявленията рядко надхвърля 2000 
годишно. Това състояние на нещата се про-
меня рязко с ескалацията на конфликта в Си-
рия през 2013 г. България, която от 2007 г. е 
външна граница на ЕС, трябва да се справи с 
безпрецедентна ситуация. През 2013 г. броят 
на заявленията достига 7 000 и през следва-
щите години продължава да расте. До края 
на септември 2015 г. търсещите убежище 
стават 12 738. Повече от половината са от 
Сирия, като има и голяма група от Афганис-
тан (статистика на ДАБ, 2015 г.). 

В резултат на този безпрецедентен натиск 
пристигащите в страната се сблъскват с ин-
ституционална криза, политически и медиен 

остракизъм и растящо социално напреже-
ние. За много кратък период центровете за 
настаняване се препълват, процедурата за 
разглеждане на заявленията е затормозена 
от трудности в производството, а наличната 
експертиза се оказва изключително ограни-
чена. Всичко това се случва на фона на об-
ществен дебат, доминиран от дискурса на 
крайни популисти. Важно е да се отбележи, 
че в течение на годините вниманието на ме-
диите е фокусирано много повече върху бе-
жанците, отколкото върху икономическите 
мигранти. Това не се е променило със заси-
лената неотложност и мащаб на проблема, 
но на търсещите убежище често се гледа 
като на престъпници, които са „влезли неза-
конно в страната“. Този неуместен и негати-
вен образ много по-често се проектира вър-
ху широката общественост и така насърчава 
отрицателно отношение към чужденците 
изобщо.

1. Експериментиране и 
констатации в България

Обучението

Експериментирането с обучението в Бълга-
рия беше организирано в периода февруари 
– март 2015 г. В сесиите взеха участие общо 
над 30 участника, като броят на жените леко 
превишаваше този на младите мигранти. 
Като рамка, учебните сесии следваха про-
грамата, разработена от Iriv и одобрена от 



членовете на Консорциума. Десетте 
модула бяха обединени в цялостно 
съдържание, адаптирано спрямо нуж-
дите и очакванията на участниците. 
Въз основа на опита от предишни 
обучения и работа с подобни групи, 
обучителите заложиха на индивиду-
алния подход, който беше най-под-
ходящ предвид разнообразния опит 
на участниците – от млади хора, го-
ворещи свободно по няколко езика до 
жени с много слаби познания по на-
ционалния език.

В методологията на обучението преоб-
ладаваха интерактивни методи. Първа-
та въвеждаща сесия трябваше да изпълни три 
задачи – участниците трябваше да се запоз-
наят едни с други, за да създадат атмосфера 
на доверие и приятелство, усещане за един-
ство на групата и за да създаде очаквания от 
заниманието. Въз основа на това въведение, 
обучителите представиха модулите чрез лич-
ните истории на жените мигранти. Когато те 
свързаха образователния и професионалния 
си опит, обучителите предложиха идеи от мо-
дулите, които да водят техните индивидуални 
нужди и да създадат възможни сценарии за 
бъдещо включване на пазара на труда. Този 
подход благоприятства разбирането на идеи-
те, тъй като на някои от жените им звучеше 
далечно и абстрактно, и в крайна сметка на-
прави теоретичната част от материала по-дос-
тъпна. Втората сесия започна с упражнение 
за създаване на мисловна карта и споделяне, 
а участниците бяха подредени в голям кръг. 
Докато обсъждаха грижите и съображенията 
си участниците стигнаха до идеята за създа-
ване на група във Фейсбук за млади квалифи-
цирани мигранти в България, т.е. виртуално, 
но леснодостъпно пространство, където биха 
могли да обменят идеи за своята професио-
нална ориентация и професионална инте-
грация. В резултат на обсъждането се роди и 
името на групата: „София ни събира“ (https://
www.facebook.com/groups/386570801549499). 
Третата сесия, която обедини двете целеви 
групи на нискоквалифицираните жени и ви-
сококвалифицираните младежи беше обеща-
ващо начало за това какво би могло да се пре-
върне в ценна и продуктивна практика, ако 
бъде добре организирано.

Менторството

Организирането на експериментирането на 
менторството беше доста предизвикателна 
задача, тъй като целевата група се състоеше 
от професионалисти, които ценят времето си 
до крайност и по принцип нямат много висо-
ко мнение за подобни начинания. Затова еки-
път на CII започна с разработване на страте-
гия за привличане, която се основаваше на 
намиране на пресечни точки между интере-
сите на целевата група и на проекта. Оказа 
се, че това е ползата от многообразието. За 
проекта ползата от многообразието е основ-
ното послание, което се противопоставя на 
дискриминацията. За целевата група ползата 
от многообразието имаше бизнес измерения 
в това, че то носи нови и липсващи знания и 
умения. За да достигне до тях CII използва 
професионални мрежи и институционални 
връзки. Личните контакти се оказаха много 
важни и продуктивни. Участниците в се-
сиите представляваха следните категории: 
специалисти по връзки с обществеността, 
предприемачи, журналисти, специалисти по 
подбор на персонал, активисти в областта 
на човешките права, собственици на малки 
и средни предприятия, активисти в НПО. 
Централно място в дискусията заемаше въ-
просът как да се подходи към различията по 
отношение в културата, езика, възможност-
ите и др. Българското общество няма много 
опит с приемането на различията и може би 
това беше причината методът на CII за при-
вличане на участници с обещанието да им 
покаже стойността на работниците мигран-
ти да бъде горе-долу успешен. Опитът от 
изследванията на екипа на CII показаха, че 
българските работодатели избягват работ-
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ниците мигранти не защото имат негативни 
очаквания спрямо тяхната работа, а защото 
нямат такива. Проблемът е, че те не знаят 
какво да очакват и че предпочитат да не ги 
наемат и по този начин създават ситуация на 
непредумишлена дискриминация. 

В резултат на менторските сесии, които има-
ха много аналитичен характер заради обме-
нената в двете посоки информация, CII успя 
да очертае основните характеристики и про-
блеми в състоянието на националния пазар 
на труда по отношение на имигрантите от 
гледна точка на двете страни – на имигранти-
те и на работодателите. Експериментирането 
на менторство в България беше организира-
но в 3 сесии между април и юни 2015 г. При-
ложената методология следваше основните 
насоки, но беше адаптирана както към си-
туацията в страната, така и към конкретните 
нужди на участниците. Основната цел беше 
да направим информацията и материалите 
разбираеми и полезни за менторите като ин-
тегрираме техните цели, очаквания и профе-
сионално положение, както и ограниченията 
на техните възможности за намеса. Първата 
учебна сесия въведе развитото познание и 
ноухау чрез разговор и игра. Участниците 
бяха помолени да се представят и да опишат 
очакванията си не само по отношение на съ-
битието, но и по проблема с многообразието 
на българския пазар на труда. В последва-
лата дискусия те бяха поканени да споделят 
мнението и разсъжденията си по въпроси-
те/съмненията/несигурността, с които се 
сблъскват. Втората сесия беше под формата 
на въпроси и отговори. Основният въпрос на 
работодателите (преди всичко собственици 
на малки и средни предприятия), трудовите 
посредници и представителите на институ-
циите (бюрата по труда) беше за продава-
емите предимства на мигрантите или какво 
ще им придаде стойност пред работодате-
лите. Общото мнение изглежда се фокуси-
раше върху владеенето на различни (редки) 
езици и познаването на различни култури. 
Голяма част от участниците в групата бяха 
заинтересовани от събитието тъкмо заради 
това предимство, което вероятно се обяс-
нява от тяхната сфера на дейност: превода-
ческа агенция, туроператор, езикова школа, 
дизайнерско бюро, социологическа агенция. 
Разнообразието на езици, култури и опит на 
мигрантите (често изтъквано като основна 

пречка) всъщност се оказа ключово пре-
димство за тяхното интегриране на пазара 
на труда. Третата сесия предостави на учас-
тниците примери за ситуацията в различни 
държави, където се сблъскват с дискрими-
нация и проблеми с многообразието. Чрез 
умелата намеса на обучителите в дискусия-
та знанието беше пренесено върху правната 
рамка на дискриминацията и бяха обяснени 
различните форми и практически измерения 
на този феномен в работна среда.

2. Експериментиране и 
констатации във Франция          

Във Франция експериментирането с програ-
мите за обучение и менторство е разработено 
в контекст, за който, от една страна, е налице 
правна рамка, фокусирана върху защитата по 
отношение на борбата срещу дискримина-
цията, и, от друга страна, ако особеностите 
на миграционните преживявания не са взе-
ти предвид в основните публични и частни 
програми за насърчаване на многообразието. 
Всъщност тези въпроси обикновено се раз-
глеждат във връзка с териториалните поли-
тики, борещи се срещу социалното изключ-
ване. Териториите за приоритетна намеса 
са определени главно на базата на социални 
критерии. Въпреки това последните проучва-
ния показват пряка връзка между това да бъ-
деш имигрант и високото излагане на риска 
от безработица. Тези изследвания показват 
също, че сред имигрантите, млади хора, които 
са били студенти в страната, от която произ-
хождат, и жени, които са били професионално 
активни преди миграцията, са най-застраше-
ни от дискриминация, безработица и влоша-
ване на техния социален статус. Следовател-
но, този контекст се влияе особено добре при 
изпробване на подхода Di&Di. 



Обучението

На основата на теоретичното обучение, проек-
тирано от iriv conseil през 2014 г., с акцент върху 
10 основни теми, се предлага програма за обу-
чение в 5 сесии, комбиниращи 10 теми. Първа-
та сесия беше посветена на общия контекст и 
целите на Di&Di, наблягайки на перспективата 
за обучение през целия живот (модули 1 и 2). 
Втората сесия развива правната рамка както 
на европейско, така и на национално равнище 
на подхода за недопускане на дискриминация 
(модули 3 и 4) с цел учащите да идентифици-
рат ситуация на дискриминация въз основа на 
правни/официални документи. Третата сесия 
обяснява бариерите, пред които могат да се из-
правят (вътрешни/външни) (модули 5 и 6) - за 
да могат учащите да идентифицират основните 
пречки, пред които биха могли да се изправят 
на пазара на труда и как да ги преодолеят. Ос-
новните пречки са езика (задължително езико-
вото ниво, като например B1), признаването на 
техния професионален опит и квалификация 
(официално се признават националната ди-
плома и квалификациите само на граждани 
на Европейския съюз), както и достъпът до 
финансиране за онези, които желаят да из-
градят своя собствена дейност (документи-
те и информацията, които трябва да бъдат 
предоставени, може да бъдат във вид на из-
пит, които трябва да бъде взет). Четвъртата 
сесия обяснява вече съществуващите ин-
струменти и стратегии за преодоляване на 
някои основни пречки, като портфолиото на 
Миграпас (да може да се опише професио-
нален опит по отношение на компетенции-
те и да се изгради професионално бъдеще) 
или ръководството Allinhe (единият вариант 
би бил да се следва пътека за обучение/об-
разование за получаване на национална ди-

плома/квалификация...), за да могат учащите 
да имат конкретен пример за педагогически-
те подходи, които трябва да бъдат следвани. 
Петата сесия е педагогическо заключение от 
всички останали сесии, което създава план за 
действие въз основа на SWOT анализ: желател-
но е учащите да се съсредоточат върху своите 
силни страни и професионални възможности, 
като са наясно със своите слабости и опасно-
стите на пазара на труда. Те бяха помолени да 
вземат предвид различните срокове: кратък 
срок (3 месеца), среден срока (6 месеца), дъ-
лъг срок (една година и повече).  Колективни-
ят подход е с предимство в периода на петте 
сесии с кръгла маса, с която се открива всяка 
сесия, за да могат учащите да представят себе 
си и професионалните си профили в група и да 
обсъдят своите професионални възможности. 
Експериментът на обучението се проведе в две 
местни среди. В Париж се проведе през април 
2015 г. в Дома на асоциациите на 11-ти район. 
Асоциацията « Atouts cours », която предлага 
езикови курсове за мигранти, изпрати поло-
вината от участниците. По време на семинара, 
организиран през януари 2015 г., партньорите 
първо се срещнаха с лицето, което отговаря за 
курса в посолството на Хърватия, за да пред-
стави проекта. Клубът El Taller of the Cité des 
Métiers изпрати другата половина, заедно с 
няколко „външни участници“ (1 или 2). В Сен-
е-Марн, iriv Conseil вече са работили заедно 
със социален център в Монтеро, « Maison des 
familles », през 2013 г. в обхвата на предишен 
курс на обучение « MigrActrices ». Социалният 
център предлага и езикови курсове за мигран-
ти с акцент върху достъпа до пазара на труда. 
Обучителните сесии се проведоха през май и 
юни 2015 г.

Менторството
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Експериментът с менторството във Франция се 
изпълни от Enda Europe в 2 цикъла. Всеки ци-
къл се състои от две сесии (два пъти по половин 
ден). Общо 25 ментори са участвали в сесиите.

Първият цикъл беше организиран преди се-
сиите за обучение и събра предимно лидери 
на сдружения, инструктори или служители, 
работещи по проекта директно с мигранти-
те. Поканата за участие в тези сесии беше 
изпратена чрез: пощенските списъци на 
проекта Diversité +, (с контакти на местни-
те организации, работещи с мигранти или в 
областта на насърчаване на многообразието 
и борбата срещу дискриминацията), мрежи, 
създадени чрез експертни комитети, инфор-
мация на френския уеблог Di&Di, уебсайта 
на Enda Europe и страници във Facebook, 
презентации, организирани в посолството на 
Хърватия и по време на годишния семинар 
на AEFTI, федерация на асоциациите, рабо-
тещи по професионално обучение за миг-
ранти. Тези първите сесии позволиха да се 
извърши подбор на участниците за експери-
ментирането на обучението, тъй като някои 
от преподавателите се включиха в подадена 
от техните сдружения група. Бяха предложе-
ни специфични инструменти (наръчник за 
инструкторите, „брошура на преподаватели-
те“ и документи с ключова информация) и 
педагогически подход. През цялото време на 
менторството преподавателите бяха насър-
чавани да споделят своя опит и професио-
нални практики по обсъжданите въпроси.

Вторият менторски цикъл се състоя след 
първия цикъл на експериментиране на обу-
чение. Това позволи да се събере обратна ин-
формация, казуси и добри практики по вре-
ме на първия менторски цикъл и през обу-
чителните сесии, а след това да се приложи 
втората менторска програма. Новите сесии 
събраха по-разнообразна група, тъй като в 
тях участваха  някои представители на клу-
бове, на дружества, на сдружения на мигран-
ти и на организации за професионално обу-
чение. Стратегията за мобилизация, преди 
менторската програма, беше подобрена чрез 
организиране на двустранни срещи с ключо-
ви участници и създаването и разпростране-
нието на специфични средства за комуника-
ция (листовки, плакати). Съдържанието на 
програмата беше представено в същия ред, 
както и при първия менторски цикъл (съот-

ветства на около пет модула на европейския 
модел за менторство на сесия). Независимо 
от това педагогическият подход беше изпъл-
нен чрез прякото участие на юрист, специа-
лизиран в борбата срещу дискриминацията, 
който е участвал на първите менторски се-
сии. Тя представи конкретни предложения за 
това как да се изгради стратегия за подпома-
гане на търсещите работа лица, изложени на 
дискриминация, и помогна при анализа на 
казусите, събрани по време на обучението. 
Педагогическите инструменти бяха разра-
ботени основно чрез „ролева игра“ в малки 
групи, с цел показване на конкретните роли 
на различни специалисти в борбата с дис-
криминацията и насърчаване на многообра-
зието. Участието на представители на асоци-
ациите на мигранти е истинско предимство 
за този втори цикъл, тъй като техния принос 
към дискусията беше съсредоточен върху 
конкретни трудности, срещани от целевите 
групи на Di&Di и им позволи да вземат пред-
вид сложността на реални лични ситуации.
Резултатите от обучението от менторски-
те сесии включва по-добро познаване на 
въпросите на борбата с дискриминацията 
и на силните и слабите страни на целевите 
участниците и, също така, по-добра иденти-
фикация на взаимното допълване на ролите 
на различните профили на специалисти за 
подобряване на равнопоставеността и дос-
тъпа до пазара на труда за младите мигран-
ти и жените мигранти. Четирите менторски 
сесии, реализираните във Франция, също 
идентифицираха някои специфични нужди, 
споделени от преподавателите; налице е не-
обходимост за укрепване на техния капаци-
тет за подкрепа на равния достъп до пазара 
на труда на мигрантите, чрез професионал-
но обучение по теория и методи, но и чрез 
развитието на мрежи с други организации и 
специалисти. Тези резултати от менторската 
програма бяха анализирани от Enda Europe, 
за да се определи стратегията за разпростра-
нение и устойчивост след експериментира-
нето.

3. Експериментиране и 
констатации във Германия

Как даден човек работи по въпроса за дис-
криминацията и многообразието на пазара 
на труда в Берлин с човек, който е израснал 
в Берлин като дете на работниците мигран-
ти от 70-те години? Тя е завършила училище 



с доста добри оценки, започнала е, но не е 
завършила стаж в сектора на търговията на 
дребно, родила е деца до навършване на 27 
години, междувременно винаги е работила 
за по-кратки периоди от време (в супермар-
кет, аптека, пекарна). Тя винаги е поддържа-
ла контакт с трудовия си съветник и сега, на 
34 г., е била наета за последните две години 
в така наречения „вторичен пазар на труда“, 
платена от бюрото по труда, като интегра-
ционен посредник за мигранти, извършвай-
ки най-високо ценената и най-удовлетворя-
ваща работата, но която просто е трябвало да 
бъде трамплин за първичния пазар на труда.

Как даден човек работи по въпроса за дис-
криминацията и многообразието на пазара 
на труда в Берлин с човек, който е живял в 
Германия за почти две години, след като е 
избягал от гражданска война в родината си? 
Той е учил машиностроене там и за кратко 
е работил в промишлеността, а след това е 
бил принуден да се присъедини към арми-
ята, но дезертира,за да избяга от кланета в 
кварталите. Сега, на 27-годишна възраст той 
е изправен пред смъртна присъда в родината 
си и е получил разрешение да живее и рабо-
ти в Германия, поне през следващите годи-
ни, като се е присъединил към мрежата на 
интеграционните посредници за мигранти, 
докато търси работа като инженер.

И как работи даден човек по въпроса за дис-
криминацията и многообразието на пазара 
на труда в Берлин с група от общо 17 лица, 
търсещи работа, които представят 17 раз-
лични истории за миграцията в Берлин през 
последните 50 години и които временно ра-
ботят заедно като интеграционни посредни-
ци за други мигранти?

- Обучението

Това е обстановката, в която протича експе-
риментирането на програма за обучение на 
Di&Di в Берлин. Без да се знае точно какво 
да очаква на практика, обучението следва ос-
новен принцип за образованието за възраст-
ни, като се очаква и се дава възможност на 
учащите да ръководят свой собствен процес 
на обучение, въз основа на мотивацията им 
и богатия им житейски опит и експертиза. 
Под отвореното заглавие „Добре дошли в 
Берлин“, тази цел се изпълнява в три едно-
дневни сесии, с времето за адаптиране от 
една сесия до друга.

Първата сесия беше посветена на това как-
во представлява включващо или „приема-
що“ общество. Участниците събраха идеи 
и формулираха положителни виждания и 
дори политически искания, които отразяват 
техните собствени негативни преживявания. 
Различни сфери на включване – жилище, 
труд, образование, здравеопазване – и раз-
лични нива на интервенция – индивидуално, 
политическо, правно – бяха определени. Въз 
основа на това също биха могли да се събе-
рат и пречките, така че хората с мигрантско 
минало или опит да могат да се навлязат на 
пазара на труда.

Втората сесия се фокусира върху национал-
ното законодателство за равно третиране и 
практическите последствия, като начин за 
справяне с пречките, свързани с неравно-
то третиране. Бяха представени и обсъдени 
консултантски услуги за равно третиране 
и борба срещу дискриминацията, места за 
подаване на жалби и примерни случаи на 
съдебни процеси. Това се оказа интересна и 
нова констатация за повечето участници, а 
именно, че независимо от техния произход, 
има правен акт, който дава на всеки правото 
да се защитава срещу дискриминация и че са 
налице публични места за помощ, които да 
му подпомогнат за това. Друг важен резул-
тат за участниците изглежда е осъзнаването, 
че въпреки че принципът на равно третира-
не е фиксиран, дискриминацията не винаги 
е очевидна: единичен случай или ситуация, 
на субективно ниво, може да се тълкува по 
повече от един начин.

Докато през първите две сесии участниците 
свободно решаваха до каква степен искат да 
включат личната си история, третата сесия се 
концентрира върху индивидуалните компе-
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тенции. Приложен беше процес на самоана-
лиз, базиран на кратка версия на „Миграпас“, 
който беше придружен от структурирано 
партньорско консултиране и подчертан и ана-
лизиран личен опит, умения и способности 
като възможни активи за пазара на труда.

Чрез строго активиращи методи, като ми-
словни карти, улеснени пленарни разговори 
с кратки единици за въвеждане, самостоя-
телна работа в малки групи, последвана от 
представяне на резултатите от работата, 
партньорски консултации и индивидуална 
работа, участниците тренираха своите уме-
ния, за да поставят под въпрос и анализират, 
да създадат и изразят позиция по мнението 
на другите и да валидират собствения си 
опит и перспектива като ценен принос към 
общата част от работата. 

- Менторството

Обучението бе последвано от експеримен-
тирането на Di&Di менторството в същата 
мрежа на интеграционните посредници, кое-
то се проведе също в три еднодневни сесии. 
Сега вече участниците бяха ръководители 
на екипи и ментори, чиято задача е да раз-
вият екипи от интеграционни посредници, 
за да координират работата си, да вмъкнат 
нови посредници в съществуващите екипи 
и/или да ги обучават на работното място. 
Менторството, озаглавено „Укрепване на 
силните страни“, започна с консултантски 
компетенции като ключовите компетенции 
на интеграционните посредници: какви са 
те и как да бъдат открити, признати и попу-
ляризирани сред служители или колеги и в 
екип. По-нататък пречките за добра комуни-

кация на отбора и поддържащо лидерство 
бяха решени, а най-накрая, в този контекст, 
бяха разгледани деликатният въпрос за дис-
криминационното действие на работното 
място и неговата правна рамка. Този подход 
се оказва много полезен в работни условия.

След това бе разработена компактна едно-
дневна версия на Di&Di менторството и екс-
периментирана с хора, които работят в про-
грами за обучение и заетост. Под заглавие-
то „Чувствителен към дискриминация?“, тя 
беше адресирана към лица, които са наясно 
с риска от дискриминация и нейната прав-
на рамка и предостави  отразяване на струк-
турирана група върху собствените й опит и 
практики. Това изглежда е ценен подход осо-
бено в ситуацията в Берлин, в която повечето 
от лицата, които работят като преподаватели, 
учители, треньори или посредници нямат 
мигрантски произход, докато голям процент 
от техните клиенти са именно от мигрантски 
произход.

Изводите от проведеното в Берлин Di&Di 
експериментиране са доста кратки и ясни: 
модулите за обучение и менторство, предло-
жени от Di&Di, са лесно приспособими към 
различни специфични контексти и осигуря-
ват начин да се вмъкнат въпроси за дискри-
минацията и многообразието като между-
секторни аспекти в програмите за интегра-
ция на пазара на труда. 

4. Експериментиране и 
констатации в Италия

Експериментирането на проекта Di&Di в 
Италия беше проведено през месец май 2015 
г. във Форли – средно голям град в регион 
Емилия-Романя. 
През януари 2014 г., броят на чужденците в 
гражданския регистър на провинция Фор-
ли-Чезена е бил 44 879, което съставлява 
11,3% от общото население. 
Що се отнася до националността, 
чуждестранните мигранти, живеещи 
в провинция Форли-Чезена, идващи 
от страни от Европейския съюз са 
съставлявали 29,2% от общото население 
на провинцията. Чужденците, идващи 
от Централна и Източна Европа са били 
27,9%. Като цяло, чужденците, идващи 
от Румъния, Албания и Мароко са 



най-многобройни, следвани от тези от 
Молдова, Украйна и Китай.
Що се отнася до пола, през последните 5 
години броят на жените мигранти нараства 
в сравнение с този на мъжете. През месец 
януари 2014 г. техният брой е съставлявал 
51,9% от общия брой на чужденците, живее-
щи във Форли-Чезена (през 2009 г. той е бил 
под 50%).
По отношение на възрастта, 22,5% от чуж-
денците са между 26 и 35 години, докато 
чужденците на възраст между 36 и 50 годи-
ни съставляват 29,3%. Процентът на хората 
над 51 г. е много по-нисък – 13,2%. Трябва 
да отбележим, че се забелязва прогресивно 
застаряване на чуждестранното население 
(към 1 януари 2011 г. само 10,4% от общия 
им брой са били на възраст над 51 години).
Що се отнася до квалифицираните млади 
мигранти (на възраст под 30 години), група-
та е представена преди всичко от жени, които 
са получили дипломата си в собствената си 
страна преди да пристигнат в Италия. Гру-
пата на нискоквалифицираните жени е била 
представена основно от разнородна група 
жени, идващи от Източна Европа (Македо-
ния, Румъния и Украйна). 

- Приносът на Ръководния комитет 
към експериментите

Университетът в Болоня изигра основна 
роля в Ръководния комитет като избраната 
група преподаватели помогнаха на IECOB 
както при разработването на модулите, така 
и при вдъхването на живот на уроците по 
време на експериментите. Друг ключов иг-

рач беше Съветът за чужденците към Община 
Форли (председателят и заместник председа-
телят на Съвета са чужди граждани и посто-
янни членове на Общината). IECOB включи 
също така и Dialogos – голяма местна асоци-
ация, работеща с мигранти и няколко други 
асоциации, представляващи чужди граждани 
от една и съща националност като Асоциация 
San Lorenzo (Румъния), Juvenilia (Албания) и 
Burkinabé (Буркина Фасо). Освен това, IECOB 
се свърза с местните офиси на два национални 
профсъюза (CGIL и CISL), които работеха при 
набирането на участниците и при провеждане-
то на експеримента (представител на CGIL бе 
поканен на една от нашите учебни сесии, за да 
говори със стажантите). Накрая, но не на по-
следно място, сред основните действащи лица 
в Ръководния комитет бяха: Раул Москони 
(Съветник по международното сътрудничест-
во, човешките права и социалната интеграция 
в Община Форли), Енцо Самори (Началник от-
дел „Социална интеграция“ в Община Форли) 
и Едера Брати (Мениджър „Човешки ресурси“ 
във Фиорини Индъстрис).

За да се разработят както учебните, така и 
менторските сесии и да ги адаптират към 
програмата на предложените модули, IECOB 
организира няколко срещи с преподаватели 
от Университета в Болоня (най-вече антро-
полози, адвокати, социолози и експерти в об-
ластта предвид миграционния контекст). Ос-
вен на обучителите, IECOB разчиташе и на 
двама опитни ръководители, които наблюда-
ваха активно провеждането на учебните се-
сии и изиграха съществена роля при обвърз-
ването на темите, интерактивните лекции 
и допълнителната работа в зависимост от 
структурата на модулите, описана по-долу.

- Обучението



    15DI&DI   ФИНАЛЕН ДОКЛАД

Експерименталната фаза на обучението в 
Италия включваше група от 13 души (11 
жени и 2 мъже) със смесен профил по отно-
шение на произхода им (Албания, Бразилия, 
Камерун, Китай, Македония, Мароко, Румъ-
ния и Украйна) и възраст (между 23 и 36 го-
дини). Програмата за обучение взе предвид 
десетте предвидени модула и беше разделе-
на на следните 3 фази: 

Първа фаза (модули 1, 2, 3 и 4) – Присъстве-
но обучение:

•	 Увод в програмата „Учене през целия 
живот“, проекта Di&Di и презентация на 
курса

•	 Право на Европейския съюз и мерки за 
борба с дискриминацията в професио-
налната сфера

•	 Сравнителен анализ на трудовите разпо-
редби и политики в Италия

Втора фаза (модули 5 и 6) – Интерактивни 
уроци:
Участниците бяха разделени на работни гру-
пи, а учителите ръководеха часовете, бази-
райки се на опита на обучаваните. Те също 
така работеха върху проучвания на конкрет-
ни случаи на дискриминация. По време на 
четвъртия урок обучителите и обучаваните 
бяха поставени заедно в обща сесия (роле-
вата игра със симулация на интервю позволи 
на нашите целеви групи да споделят опита 
си чрез приятна работна методология).

Трета фаза (модули 7, 8, 9 и 10) – Допълни-
телната работа
Въз основа на резултатите от интерактив-
ните уроци, учители и ученици разработиха 
план за действие за самоусъвършенстване. 
Участваше и представител на профсъюза, 
който беше поканен, за да отговаря на въпро-
сите на участниците по няколко теми, свър-
зани с техните права и начините, по които да 
се защитават. 

Планираният график включваше 6 занятия 
(всяко по половин ден), които бяха проведе-
ни на следните дати: 4, 5, 14, 22, 28 и 29 май 
2015 г.

Менторството

Експерименталната менторска фаза в Ита-
лия включваше група от 14 души на възраст 
между 25 и 45 години. Всички участници 
имаха смесен профил по отношение на про-
фесионалния  опит и работеха в следните 
организации: Fiorini Group (1 мениджър „Чо-
вешки ресурси“), Община Форли (председа-
телят на Съвета за чужденците), Асоциация 
San Lorenzo (председателят), Асоциация 
Pensiero e Azione (3 доброволци), Асоциация 
San Martino (3 служители), Papa Giovanni 
XXIII (3 служители), Dialogos (1 служител), 
Consorzio e Mestieri (1 служител).

Менторската програма беше разработена 
така, че да се развива успоредно с програма-
та за обучение и беше разделена на същите 
три фази:

Първа фаза (модули 1, 2, 3 и 4) – Присъстве-
но обучение

•	 Увод в програмата „Учене през целия 
живот“, проекта Di&Di и презентация на 
курса

•	 Право на Европейския съюз и мерки за 
борба с дискриминацията в професио-
налната сфера

•	 Сравнителен анализ на трудовите разпо-
редби и политики в Италия

Втора фаза (модули 5 и 6) – Интерактивни 
уроци

Менторите бяха помолени да споделят лич-
ния си опит, за да сравнят различните подхо-
ди на участниците, когато са се сблъсквали с 



5 Виж например „Доклада от 2014 г. за расовата дискриминация в Швейцария“ на Rassismusbericht_FRB_IT или 
доклада „Episodi di razzismo trattati nell‘attività di consulenza 2014“, Rete di consulenza per le vittime di razzismo от 
юни 2015 г.

дискриминация на пазара на труда. Те също 
така работеха върху проучвания на конкрет-
ни случаи, предложени по време на учеб-
ните сесии. Накрая, по време на четвъртия 
урок, те работиха заедно с учениците – беше 
предложена ролева игра със симулация на 
интервю (както беше споменато по-горе).

Трета фаза (модули 7, 8, 9 и 10) – Допълни-
телната работа

С помощта на ментора участниците анализи-
раха резултатите от симулацията на интервю 
и обсъдиха на два пъти проблемите на мно-
гообразието и дискриминацията. Освен това 
на всички участници беше предоставена 
възможност да наблюдават себе си в начи-
на си на общуване и изграждане на връзки 
и им беше даден шанс да работят върху себе 
си като се опитат да деконструират някои от 
защитните си модели на поведение. Това поз-
воли да възникнат оригинални идеи по отно-
шение дискриминацията и предразсъдъците.

Планираният график включваше 6 занятия 
(всяко с продължителност половин ден), 
които бяха проведени на следните дати: 8, 9, 
15, 22, 29 и 30 май 2015 г.

5. Експериментиране и 
констатации в Швейцария

- Особен случай при въвеждането на 
Di&Di

Въпреки географското си местоположение 
и че не е членка на Европейския съюз, миг-
рацията играе съществена роля за швейцар-
ското общество и икономика – всяка година 
100 000 новодошли пристигат в Швейцария. 
Те идват, преди всичко, за да търсят работа, 
но, в 40% от случаите, и за да се съберат със 
семействата си. Освен това, през последните 
няколко месеца са пристигнали и нарастващ 
брой търсещи убежище и бежанци заради 
хуманитарната криза. Мигрантите са много 
разнородна група по отношение на пол, въз-
раст, образователен ценз, мотивация и очак-
вания. Целевата група на квалифицираните 
млади мигранти, такава, каквато е предвиде-
на от Di&Di, се различава от тези в другите 
страни, в които се развива проектът – студен-
тите, влизащи в Швейцария са длъжни да на-
пуснат страната след края на следването си. 
В замяна на това обаче започва да се оформя 
една група от безработни или недостатъчно 
заети квалифицирани жени, които пристигат 
в страната, за да се съберат със семействата 
си и след първоначалния етап на интеграция 
се опитват да си намерят прилична работа, 
при което се сблъскват със сериозни пробле-
ми при признаването на тяхната квалификация.

В швейцарския обществен живот на дискри-
минацията и многообразието по принцип не 
се гледа с добро око и са представяни като 
проблеми, свързани с пола; чужденците не са 
представяни като „дискриминирани“ (макар 
някои проучвания да показват обратното5) и 
многообразието рядко се взима под внима-
ние както като потенциален недостатък, така 
и като възможно допълнително предимство 
(освен в конкретни ситуации и фирми). Ос-
вен това, тъй като нискоквалифицираните 
мигранти обикновено са заети в сектори и 
фирми, в които те съставляват мнозинство 
и „многообразието“ е стандарт (нискоквали-
фицирана работа като почистване, туризъм и 
др. или специализирани сектори като стро-
ителство, производство и др.). Придържа-
нето към правилата играе по-голяма роля в 
сравнение многообразието като предимство 
за включване и развитие на пазара на труда. 
Тази динамика на пазара на труда улеснява 
интеграцията на мигрантите, дори ако са 
безработни.
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След този подход федералната и кантонални-
те политики се насочиха към интеграцията 
като средство за справяне с дискриминация-
та, оценявайки в известна степен многообра-
зието. Такива са например курсовете по език 
и интеграция, проектите за осведомяване, 
конкретна пилотна програма за менторство, 
предлагани съвместно от SEM и SECO през 
2014 г. Активни мерки за подпомагане на 
интеграцията се вземат на различни нива6 и 
са насочени основно към безработните, но и 
към фирмите и социалните партньори (някои 
кантонални органи като Комисията по инте-
грация на кантон Фрайбург, са разработили 
насоки и пилотни инициативи, насочени към 
фирмите). Гореспоменатата менторска про-
грама прилага пряко някои принципи, които 
много се доближават до подхода на Di&Di, 
опитвайки се да предлагат възможности за 
менторство на новодошлите, използвайки 
опита и помощта на добре приети мигранти, 
които действат като ментори.

Пазарът на труда обаче се характеризира с 
ниско ниво на правна защита срещу „неосе-
заемата“ дискриминация7.

- Обучението и менторството

Швейцарският експеримент бе проведен с 
местния партньор ECAP – обучителна ин-
ституция, която предлага широка гама от 
услуги и курсове за подпомагане на по-до-
брата интеграция на мигрантите. Те са насо-
чени основно към създаване на възможности 
за мигрантите, да ги направят по-способни 
да подобрят начина си на живот в приема-

щата ги страна – да подобрят езиковите си 
умения, да предлагат съвети и съпровождат 
безработните, да развиват менторски иници-
ативи, в които да участват самите мигранти8. 

ECAP ръководи DI&Di в два курса, насоче-
ни към безработни мигранти, целящи да им 
осигурят обучение и помощ при намирането 
на работа. Затова проблемите на дискрими-
нацията и многообразието бяха включени в 
по-подробен курс, организиран от името на 
местните обществени служби по заетост-
та, обогатявайки го с модулите и инстру-
ментите, разработени в рамките на Di&Di. 
Менторството беше разработено и тествано 
в рамките на някои съществуващи инициа-
тиви, вече разработени и въведени от ECAP 
в два различни от езикова гледна точка кан-
тона (Тичино и Ааргау). Този подход позво-
ли да се насочи към разнородна целева гру-
па, подбрана не в зависимост от предишна 
чувствителност към проблема, но освен това 
да се тестват възможностите за привлича-
не на вниманието към конкретна тема в съ-
ществуващите курсове. Идеите и резултати-
те, поддържащи модела Di&Di, бяха критич-
но обсъдени и оценени чрез целевите групи 
като участниците, обучителите и менторите 
вече работеха в областта на интеграцията на 
мигранти. 

Опитът имаше за цел да провери до каква 
степен и с какви изменения философията и 
моделът на обучение на Di&Di биха могли 
да работят в Швейцария и да бъдат насочени 
към групи от населението, които се нуждаят 
от специална помощ, като например тези с 
ниска квалификация и безработните (вклю-
чително млади хора, както жени, така и 
мъже) и квалифицирани жени мигранти. Ра-
ботейки по обществена програма за заетост 
обаче, разнородността на участниците беше 
приета като действителност и като средство 
за взаимен обмен. За тази цел използването 
на специални инструменти и практики за 
размисъл, като например проучвания на кон-
кретни случаи, проблемно-ориентирано обу-
чение и възможностите за обучение „мигран-
ти обучават мигранти“ изигра основна роля.

6 Виж: http://www.dialog-integration.ch/
7 Виж резултатите от последното проучване на индекса MIPEX: http://www.mipex.eu/
8 Виж например пилотната програма „WWW“, MinQ и другите курсове на www.ecap.ch 



Предвид описания по-горе контекст, експери-
ментът беше насочен към това да позволи на 
участниците да осъзнаят по-добре компетен-
циите си, отколкото да залагат на многообра-
зието като на потенциална добавена стойност. 
Освен това се работеше и по осъзнаването на 
дискриминацията (какво е и какво не е тя) с 
цел хората да станат по-способни да разработ-
ват и прилагат стратегии и поведение, ограни-
чаващи влиянието на „скрити“ дискримина-
ционни фактори (съвет по отношение на логи-
ката, регулираща пазара на труда, познаването 
на реалистични места на пазара на труда, оп-
тимизиране на търсенето на работа, иденти-
фициране на стратегии за припокриващи се 
косвени фактори за дискриминация и др.) 

Осъзнаването на съществуването и множе-
ството измерения на дискриминацията също 
беше важен резултат от обучението на/от мен-
торите. Още повече, че ECAP беше поставил 
на менторите допълнителна задача да инте-
грират и припокрият обичайната си практика 
със съществуващите разсъждения и местните 
услуги и професионалисти9. Тези резулта-
ти изглежда бяха постигнати на персонално 
ниво. Въпреки това, проектът в Швейцария 
подчертава трудностите при включването на 
конкретни професионалисти по учебния мо-
дул от фирмите и от публичния сектор, като 
бяха достигнати основно инструктори и обу-
чители както заради културни причини, така 
и заради подценяване ролята на дискримина-
цията. Процесът, започнал с проекта Di&Di, 
следва да бъде въведен и обяснен заедно с но-
вите стратегии. 

6. Някои научени уроци
Проектът Di&Di беше много полезен при от-
криване на индикациите, стратегиите, възмож-
ностите и препятствията, които биха могли да 
бъдат използвани от всяко действащо лице в 
Европа, желаещо да развива и прилага подо-
бен тип програма за обучение. Бе намерено за 
необходимо да се отиде отвъд спецификите, 
появили се във всяка страна и бяха очертани 
някои общи насоки и сфери за подобрение.

Като цяло, предвид това, че дискриминацията 
е доста сложно и нееднозначно понятие, кое-
то може да бъде трудно различимо в работна 
среда, работата с проблема беше предизвика-
телство сама по себе си.

Включването в асоциации, мигрантски общ-
ности и стратегически институции се оказа 
ценна стратегия за достигането на ключови 
ползватели и изготвянето на ефективен анализ 
на техните нужди. Освен това, свързването на 
експеримента Di&Di с други съществуващи 
насоки и курсове беше полезно с оглед наби-
рането на участници и за устойчивостта на 
проекта.

По отношение на курса на обучение модулни-
ят подход на модела беше силна страна, тъй 
като позволи да се отговори на нуждите на 
целевите групи и да се променят аргументите, 
времевата рамка и стратегиите в зависимост от 
конкретната цел при запазване на общата кон-
цепция. Освен това, определянето на конкрет-
ни и общи тематични модули позволи на всеки 
партньор да се съсредоточи върху и да сподели 
основните проблеми и в същото време да въве-
де всяка пътека в европейската рамка. 

Участниците имаха възможност да подобрят 
знанията си за дискриминацията на пазара 
на труда и придобиха ново разбиране и уме-
ния как да я преодоляват. Този резултат беше 
постигнат благодарение на рефлективните 
и интерактивни методи и опита, обменен с 
останалите участници. Активният възходящ 
подход и използването на дидактически ин-
струменти позволи на обучаемите да разрабо-
тят абстрактни многоизмерни концепции от 
своя личен и конкретен опит (проучвания на 
конкретни случаи, проблемно-ориентирано 
обучение, създаване на мисловни карти, опор-
ни стратегии и др.) Освен това, предложената 
„активна перспектива“ позволи на участни-
ците да работят в две насоки – чисто учебен 
процес, от една страна, и начин на мислене от 
типа „Аз мога“ (Знам, знам какво трябва да 
направя и мога да го направя), от друга. Като 
цяло, процесът на предоставяне на възмож-
ности беше успешен. 

Обединяването на две разнородни целеви гру-
пи в рамките на един и същ обучителен процес 
(нискоквалифицирани жени и висококвали-
фицирани младежи), използвайки различията 
между тях като отправна точка за перспекти-
вен обмен и дискусии беше голямо предизви-
кателство пред проекта. Макар този подход да 
бе смятан за добра стратегия за поощряване 
на сътрудничеството между участниците, той 
доведе до определени трудности при нами-

9  Виж швейцарския блог http://di-di-swiss.blogspot.ch/
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рането на общ подход, който да отговори на 
различните им очаквания и отношение към 
ученето, предвид различните нива на образо-
вание и владеене на езика. Всеки партньор се 
сблъска конкретно с това предизвикателство, 
използвайки персонализиран подход, основан 
на знанията и уменията на участниците, чрез 
персонални интервюта или в някои случаи с 
подкрепата на медиатори и ръководители.

Друг важен фактор за организацията и про-
веждането на експеримента беше изборът на 
график. Заради различните навици на двете 
целеви групи (нискоквалифицираните жени 
са свободни сутрин в работни дни, докато 
квалифицираните младежи предпочитаха уи-
кендите) беше изключително важно да се из-
бере график, който би задоволил нуждите на 
всички участници. Появи се и друг решаващ 
аспект – макар предвиденият период от време 
за екперимента (3 цели дни) да беше достатъ-
чен за изследване на сложен въпрос като дис-
криминацията, участниците изявиха желание 
да имат повече време, за да се съсредоточат 
по-дълбоко в проблема.

По отношение на менторския курс, събиране-
то на професионалисти от различни области 
беше продуктивен и стимулиращ избор и ге-
нерира много полезна информация и интере-
сен обмен на опит. 

Освен това, педагогическият подход с участие 
гарантира активното включване на менторите, 
осигурявайки теоретична рамка за генериране 
на нови перспективи и по-добро разбиране на 
този феномен. Нещо повече, даването на въз-
можност на участниците да мислят заедно, за 
да разработят практически стратегии за бъ-
дещи действия, беше още едно измерение на 
успеха.

Включването на представители на частния 
сектор (фирми, агенции за временна заетост 
и др.) и професионалисти беше доста пред-
извикателна задача по две основни причини.  
От една страна, те обикновено разполагат с 
малко време, което да посветят на този въпрос. 
От друга, по принцип имат лошо мнение за 
подобни начинания. За да се преодолеят тези 
трудности, бе необходимо да се използват 
мрежи от професионалисти и институциални 
връзки. Нещо повече, фокусирайки се върху 
многообразието, пресичането на интересите 
на целевата група и на проекта, би помогнало 

за включването на хора, които първоначално 
са незаинтересовани от конкретно от въпро-
сите на борбата с дискриминацията.

Както и при курса за обучение, така и при 
менторския курс графикът беше ключов фак-
тор. Както беше споменато по-горе, на про-
фесионалистите им липсва време и затова би 
било по-добре курсът да бъде концентриран в 
кратък период от време.

Разнородният състав на групите създава ос-
нова за бъдещи мрежи от професионалисти, 
работещи в различни области. Освен това, 
веднъж посетили курса участниците могат да 
предлагат ценно мнение за нови стратегии и 
процеси.

И двата курса постигнаха някои очаквани ре-
зултати по отношение на обучението (промя-
на на гледната точка чрез сътрудничество и 
обмен, осъзнаване на дискриминационните 
практики на база произход, раса или етниче-
ски произход, придобиване на полезни уме-
ния във връзка с миграционния опит, въвеж-
дане на иновативни стратегии и инструменти 
за справяне с дискриминацията на пазара на 
труда), които се характеризират с дългосроч-
на перспектива. Оттук, тяхното влияние при 
прилагането на проекта може да бъде измере-
но само отчасти. Затова ще бъде необходимо 
да се организира втори етап, който да даде 
на участниците възможност да присъстват на 
курс с по-разширена програма и да се обмис-
ли възможността за осигуряване на актуали-
зирани материали за обучение.

Накрая, по време на експеримента се поя-
ви идеята за важността на ICT и социалните 
мрежи и тяхната роля за устойчивостта на 
проекта. Наистина, въз основа на работата 
и разсъжденията по време на часовете, обу-
чаваната група обмени опит и информация, 
използвайки инструменти като списъци на 
адресати, Фейсбук и тематични блогове. 



Партньорите по проекта, които въведоха 
Di&Di в пет европейски региона, обръщат по-
глед назад към интензивното сътрудничество 
с различни местни заинтересовани страни и 
европейски колеги по темите за дискримина-
ция и многообразие на пазара на труда. Бяха 
анализирани местните структури и необхо-
димости и бяха сравнени помежду си и тран-
сформирани в оферти за специално подготве-
но обучение и менторство. Вниманието към 
въпроса за дискриминацията, повдигнат от 
проекта, получи разнообразен отклик в сфе-
рата на трудовата интеграция за мигрантите в 
участващите региони.

Нови възможности за обучение и ментор-
ство: В съответствие с техния индивидуален 
профил – независимо дали са изследовател-
ски институт в Париж или Форли́, център 
за професионално обучение в Швейцария 
или Берлин или агенция за развитие в Со-
фия или Париж – партньорите по проекта 
завършиха своето портфолио според новите 
оферти за методология, обучение и ментор-
ство. Фондацията ECAP (Швейцария) въвеж-
да модули за обучение и менторство Di&Di 
в своите съществуващи инструменти, като 
коучинг за безработни хора, обучение на об-
грижващи лица и обучители, ментори и ко-
учи. Bildungsmarkt (Берлин) следва подобна 
стратегия за допълване към съществуващите 
си инструменти за активиране на заетостта 
и коучинга, и своите последни програми за 
интеграция на бежанците на пазара на труда. 
CII (София) преговаря с държавните агенции, 
като бюрата по труда и браншовите корпора-
тивни организации, и съюза на работодатели-
те да предоставят обучение върху въпросите 
за многообразието и дискриминацията и да 
обучат обучителите за техните регионални 
структури. Enda Europe (Париж) въвежда 
Di&Di менторство по време на събитията, 
организирани с мигрантските организации, в 
рамките на техните текущи проекти. Като се 
свързват съществуващите практики и се об-
ръща по-голямо внимание на разпознаването 
и отговора на дискриминацията, може да се 
достигне и привлече по-голяма публика сред 
търсещите работа и менторите и да се обога-
тят първоначалните инструменти. Iriv Conseil 
(Париж) също включи Di&Di курса на обуче-

ние в своята редовна програма на обучение. 
Освен това Enda Europe обсъжда със  City of 
Paris възможността да се включи менторската 
програма в местния “комплект инструмен-
ти” против дискриминацията и да го развие 
на териториална основа. Градската община 
на Форли́ (IECOB) обмисли възможността да 
се използва Di&Di пакет за обучение и мен-
торство за организиране на подобни курсове 
в бъдеще. CII използва специализиран канал 
на пресата, за да изпрати послание към всич-
ки потенциални заинтересовани лица, които 
биха могли да се възползват от курсовете.

Компетенции: Основният аспект на експе-
риментирането с Di&Di обучение и ментор-
ство беше даването на възможности. Уле-
сненото смесване на различни перспективи, 
изборът от голямо разнообразие от методи за 
участие, активното и отчасти противоречи-
во изследване на феномена дискриминация 
и начините за справяне с него, отразяването 
на компетенциите като предимство за много-
образието – всички те помогнаха да се изо-
стри нашето самосъзнание, самоувереност и 
развиха усета ни за собствената ни позиция 
като използваме ефективно информацията, 
стратегиите и инструментите. Сега, няколко 
месеца след експериментирането, търсещите 
работа могат да предоставят прецизни про-
фесионални пътища, като “или отговарят на 
предложенията за работа или биват потърсе-
ни за други професии, намирайки работа като 
започнат процеса на създаване на програмно 
писмо за ветерани и създадат професионална 
активност” (Париж), обучаващите “обмис-
лиха и прецизираха методите и материалите, 
които използват в работната интеграция и 
обучават в курсовете за обучаващи/ментори’ 
(Берлин), жените имигрантки “събират по-ак-
тивно информацията и инструментите, които 
им трябват, за да внедрят своята интеграция 
в местното общество и да работят” (Форли́) 
или работните наставници и работодателите 
“започнаха да обръщат внимание на дискри-
минацията като един проблем в света на ра-
ботата” (София). Di&Di инициира процеси 
на различни нива, като винаги разчиташе на 
индивидуалната начална точка и на местните 
публични дискусии. По този начин той се за-
нима с празнотите в дейността срещу дискри-
минацията и за многообразие. 

втора част

уСТойчИвоСТ И поТенцИалнИ проСледяванИя  
на проекТа
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Мрежи: Експериментирането в петте реги-
она даде възможност за идентифициране на 
най-стратегическото поле за интервенция, 
за да се разработят анти-дискриминационни 
програми и програми за многообразието: из-
граждане на мрежи и пряко сътрудничество 
между професионалистите и институциите. 
Това води до по-добро познаване и утвържда-
ване работата и приноса един на друг. При 
организацията на обучението и менторство-
то, съпровождани от местните управителни 
съвети, Di&Di установи контакти между ор-
ганизациите: партньорите на Di&Di с различ-
ни частни и обществени заинтересовани лица 
по въпроси за интеграцията и пазара на труда, 
заинтересованите лица помежду си, контакти 
между професионалисти, ментори с ментори, 
собственици на компании със собственици на 
компании, държавни служители с държавни 
служители, вътре в професионалните сфери, 
както и контакти между целевите групи и 
тези, които “управляват” своята интеграция. 

Два примера: 

- В Париж взаимоотношенията изградени 
от Iriv Conseil заедно с различни орга-
низации (Atouts cours, Club El Taller или 
Maison des Familles) очевидно имаха по-
зитивно въздействие върху участието на 
обучаващите се и успеха на обучението, 
тъй като преди сесиите бяха организира-
ни няколко директни обмена, за да се про-
верят профилите на техните обучаващи се 
и практическото значение на курса за тях.  

- В Италия IECOB можеше да разчита на 
сътрудничеството с няколко местни парт-
ньора, вече участващи в Италианския на-
ционален управителен съвет на проекта 
Di&Di. Едни от най-представителните 
участници бяха Асоциацията Dialogos, 
Общинският съвет на Форли́, Универси-
тетът на Болоня и едно голямо предпри-
ятие, Fiorini Industries, представлявано от 
своя директор на Човешки ресурси.

Работата в мрежа сред заинтересованите 
лица и участници се подкрепя от партньор-
ските организации на  Di&Di  чрез техните 
национални блогове и адресни списъци. Бло-
говете служат да се “захранва” новата местна 
общност на Di&Di с полезна информация и 
инструменти, като се превъзмогва дискрими-
нацията на пазара на труда и се засилва мно-

гообразието. Адресните списъци са ценен ин-
струмент за подпомагане на работата в мрежа 
и обмяната на информация сред участниците.

Още повече, Di&Di доведе до развитието на 
нови партньорства и общи проекти върху въ-
проса за професионалното включване на миг-
рантите, т.е чрез местния Европейски фонд за 
интеграция, за да се комбинира лингвистич-
ното обучение с подхода на Di&Di или чрез 
местните фондове – за интеграция на бежа-
нците, като се комбинира подхода на Di&Di с 
процесите на повишаване на осведомеността, 
така че работодателите да са склонни да нае-
мат бежанци. 

Материали: Във всички партньорски регио-
ни, експериментаторските фази бяха докумен-
тирани подробно, чрез доклади или чрез на-
ръчници за обучение. Заедно с общия прото-
тип на обучението на Di&Di и концепцията за 
менторство са налични пет пакета на Di&Di, 
в които се илюстрират различните местни 
модели за приложение и служат като практи-
чески инструменти за приложение на подобни 
курсове вътре в други организации, профе-
сионални контексти и местни контексти.

Докато дискриминацията при достъпа на 
мигрантите до пазара на труда определено 
съществува в цяла Европа и е широко доку-
ментирана чрез изследване и практика, в об-
ществените беседи и ежедневните практики 
тя често се подценява. Приложеният подход 
на Di&Di повиши осведомеността по темата 
сред участващите индивиди и институции, но 
процесът трябва да се поддържа и разширява. 
С гореспоменатите оси на устойчивост, парт-
ньорите се надяват, че проектът Di&Di може 
да допринесе към тази задача.

 



Заключение

Повишаването на многообразието и бор-
бата с дискриминацията е централна по-
литика в Европейския съюз от приемането 
на Директива 2000 от страните в ЕС. През 
този първи етап (2000 г. – 2007 г.) фокусът 
е върху правните последици от нейното 
прилагане в националните правни рамки. 
Въпреки това общо усилие и националното 
законодателство, тенденциите в различните 
страни са все още много различни. Стра-
ните-членки на ЕС и другите страни засег-
нати силно от миграцията, като например 
Швейцария, имат различно отношение към 
дефиницията за задължителните правила 
за борба с дискриминацията. Споделеното 
мнение, обаче е че тези стандарти са отно-
сително ниски, както се изтъква и в анке-
тите на Индекса за отчитане на интегра-
ционната политика (MIPEX) (www.mipex.eu). 
Днес акцента е поставен върху активните 
мерки за преодоляване на дискриминация-
та, за улесняване на интеграцията и равните 
възможности на пазара на труда. През по-
следните години  (2007 г.-2015 г.) на преден 
план излязоха нови предизвикателства и 
цели, като включването на ключови прин-
ципи за многообразието и равенството в об-
разователните практики и учението в Евро-
па, привличането на заинтересованите лица 
на място, като например работодателите и 
още много други (Хартата за многообразие-
то беше приета преди няколко години).

Проектът Di&Di беше осъществен между 
2013 г. и 2015 г. в рамките на Програмата за 
обучение през целия живот (2007 г. – 2013 
г.). Неговият теоретичен подход – напом-
нящ за подхода на недискриминация – е 
тясно свързан с практическия подход, като 
подсилва процеса на многообразие. Той съ-
бра пет европейски страни – Франция, Бъл-
гария, Германия, Италия и Швейцария – с 
различна история в професионалното обра-
зование и обучение и в подхода за недис-
криминация дори и да споделят общи прав-
ни компетенции – осъществени от Аген-
цията на Европейския съюз за основните 
права (ЕС, 28 страни, Брюксел) и Съвета на 
Европа (CoE, 47 страни, Страсбург). 

Намерението на проекта Di&Di беше да по-
каже до каква степен подходът за многоо-
бразието може да бъде предизвикателство 
както за учащи/стажанти, така и за обучи-
тели/учители. В него се наблегна на много-
то препятствия (външни/вътрешни), които 
все още трябва да се преодолеят на пазара 
на труда за конкретната група от хора, към 
които проектът Di&Di е адресиран: квали-
фицирани млади хора и нискоквалифици-
рани жени, които споделят еднакъв мигра-
ционен произход. Директива 2000 на ЕС за 
недискриминация трябва да се прилага на 
място с подходящите педагогически ин-
струменти и стратегии. Тя включва и пър-
вата целева група – младежи с миграционен 
произход, изправени срещу дискриминация 
– но също и втората – обучители/учители 
и професионалисти, работещи с мигранти 
(например, персонала в Човешки ресурси) 
– за да има конкретно въздействие на място, 
като се разглеждат въпросите за управление 
и утвърждаване на многообразието.

Директива 2000 е първата стъпка към пови-
шаване на многообразието в ЕС. От тогава 
отделни европейски държави предложиха 
различни стратегии за насърчаване на прин-
ципа за недискриминация, особено при 
достъпа до образование или професионал-
но обучение. Професионалното обучение 
и образователните стратегии бяха основно 
фокусирани върху правната перпектива: 
идентифициране и правно характеризиране 
на дискриминацията, за да се проведе, ако 
е необходимо, юридически процес. Юриди-
ческият аспект на недискриминацията из-
исква непрекъснати актуализации, тъй като 
се появяват нови критерии на национално 
ниво за описанието на ситуации на дискри-
минация, като например такива за мястото, 
където живее човек (този нов критерий се 
появи във Франция през 2014 г.).

Друг подход е да се насърчава многообра-
зието – да се идентифицират и ценят раз-
нообразните умения и способности, които 
са необходими на пазара на труда в ЕС. 
Това е една от основните цели на проекта 
Di&Di. Подходът на Di&Di се фокусира 

предИЗвИкаТелСТва За едИн прИобщаващ паЗар 
на Труда
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върху перспективите за многообразие и 
учене през целия живот, като се приложи 
подход, ориентиран към иновацията на по-
литиките и практиките за управление на 
човешките ресурси. Този подход беше при-
ложен, като се взеха пред вид разнородни 
ситуации – отнасящи се за служителите и 
структурите на управление в компаниите, 
безработните хора, търсещи си работа или 
склонни да създадат своя собствена дей-
ност, изпитващи трудности при преодоля-
ването на предизвикателствата, свързани с 
техния “различен профил”. И при двете си-
туации проектът Di&Di се фокусира върху 
даването на възможност на хората чрез об-
мяна между учащи се и обучители/ментори 
да се повиши съзнанието и капацитета да се 
разпознават препятствията и ресурсите и да 
се установят ефективни стратегии, които да 
направят многообразието едно предимство. 

От тази гледна точка, педагогическият под-
ход трябва да се фокусира върху инстру-
ментите и стратегиите, които да подкрепят 
подхода на многообразието. Борбата срещу 
дискриминацията трябва да се разбере чрез 
достъп до пазара на труда, като се предложат 
стратегии за подходящо обучение/препода-
ване. Образователният и формиращият под-
ход са важни за оборудването на учащите се/
обучителите със съответни стратегии за оце-
няване на техния специфичен профил в една 
все по-взискателна професионална среда и, 
следователно, да придобият способността да 
преодоляват ситуации на дискриминация.

През първата година на проекта беше про-
ектирана обща педагогическа рамка, като 
се взе под внимание наръчника за евро-
пейския закон за недискриминация и като 
се изискваше непрекъснато внимание в 
контекста на петте националности. Бяха 
взети под внимание както образователната 
така и интеграционните политики, но също 
и институционалния контекст (профили-
те на заинтересовани лица, отговарящи за 
осъществяването на образователната и ин-
теграционните политики) и местния/про-
фесионален контекст, като бяха включени 
професионалисти, от които се иска да под-
крепят мигрантите в техния образователен/
формиращ път. Беше проектирана обучи-
телна програма, целяща подпомагането на 
взаимната обмяна между мигрантите с ви-

сше образование и нискоквалифицираните 
жени мигранти през първата фаза (2014 г.) 
заедно с една менторска програма за обучи-
телите/учителите & професионалистите, ра-
ботещи с тях; през втората година (2015 г.) 
в различните страни бяха проведени обу-
чителни и менторски сесии, като целите 
и съдържанието бяха адаптирани към раз-
личните професионални реалности. За да 
се подсили принципа за многообразие, раз-
лични профили на стажанти бяха свързани 
с обучителните сесии. Това беше основно 
предизвикателство за експеримента. Педа-
гогическият подход също така комбинира 
познанието за дискриминациите (най-вече 
юридически въпроси) с педагогическа под-
крепа за преодоляване на тези трудности, за 
да се подкрепи подхода за многообразието. 
Това е подход от три стъпки: да се помни 
общата рамка за борба срещу дискримина-
цията, способността да се идентифицират 
основните препятствия пред мигрантите в 
страните от ЕС и подпомагане достъпа до 
пазарите на труда в ЕС. Повдигнатите въ-
проси бяха и все още са: до каква степен 
пожем да подсилим подхода за многообра-
зието при професионалното образование и 
обучение? Взема ли се наистина под внима-
ние многообразието при образователните 
практики и обучението в ЕС?  Кои са подхо-
дящите образователни стратегии за пости-
гане на цели като процесите на откриване 
на възможности или всички други приоб-
щаващи или коопериращи образователни 
стратегии? 

Приложението на модела  Di&Di в различ-
ните страни подчерта как контекстът е от 
голямо значение: устойчивостта  на под-
хода Di&Di изцяло зависи от законните 
права, условията на пазара на труда, чувст-
вителността на заинтересованите лица и 
участници, но също и от разнородността на 
целевите групи и потенциалните облагоде-
телствувани лица. По-здравите юридиче-
ски рамки възпрепятстват разсейването на 
основните дискриминационни поведения, 
дори и ако в повечето случаи на набиране-
то на служители и кариерните политики са 
под въпрос, но е трудно да бъдат преслед-
вани, освен по-очевидните случаи на дис-
криминация въз основа на произход или 
пол (два критерия, които се взимат предвид в  
проекта). Чувствителността към равните 



права и най-вече убеждението, че многоо-
бразието дава богатство, на ниво както на 
политика така и на стратегии за управление 
на човешките ресурси, улеснява ангажимен-
та на заинтересованите лица, като предоста-
вя нови прозрения и перспектива и създава 
позитивна среда за оценяване на културните 
различия. Пазар на труда, в който търсенето 
на работна сила е високо и диференцирано, 
помага на учащите се да използват своите 
ресурси, придава смисъл на процесите на 
даване на възможности и избягва поражда-
нето на неудовлетвореност и възпроизвеж-
дането на изключване и дискриминация.

Образователните и формиращите възмож-
ности също играят важна роля, когато се 
уважават дадени условия. Педагогиката, 
основана на обмяна и менторство черпи от 
отдадеността на голямо разнообразие от 
учащи се, от тяхната способност да си вза-
имодействат и активира учебните процеси 
между равнопоставени. Мигрантите, които 
са постигнали път на позитивна интеграция 
и професионализъм могат да играят ролята 
на ментори, като предоставят устойчиви ро-
леви модели за новодошлите и относително 
онеправдани мигранти. Обучението между 
равнопоставени и менторството могат да 
бъдат полезни дори за по-квалифицирани 
лица, които се стремят към интеграция и 
възможности за кариера.

Още повече, подходът Di&Di предполага 
наличието на компетентни обучители, ин-
структори и ментори, които могат да на-
правляват и насочват процеса на даване на 
възможности, като предоставят градивни 
съвети, насочват дискусиите, активират 
размислите върху преживяна субективна 
или обективна дискриминация, улесня-
вайки развитието на позитивни стратегии 
най-близо до гражданите. Тези обучите-
ли трабва да познават юридическите рам-
ки, в които работят и условията на пазара 
на труда, за да помогнат на учащите се да 
разберат ситуацията и да повишат тяхната 
осведоменост относно това какво е дискри-
минация и да се справят с ограниченията, 
възпрепятстващи техния прогрес както на 
социално, така и на професионално ниво. 
От тях се очаква да играят фундаментално 
подкрепяща роля в процеса.

И накрая, за да се разпространят педагоги-
ческите подходи, проектирани и изпроб-
вани от Di&Di, сред по-голяма публика 
– във всички страни от ЕС и не само сред 
партньори на Di&Di – е важно да се спо-
деля подхода на  Di&Di с професионали-
сти с различен произход, които оценяват 
неговата методологическа стойност. Не е 
възможно да се предложи “универсален” 
модел, а метод, който да бъде контекстуали-
зиран и променян според различните рамки 
на приложение, правейки многообразие-
то най-мощния инструмент и стратегия за 
борба срещу дискриминацията.
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