Годишен доклад за 2019 г.
Център за Имиграция и Интеграция
Мисия и основни направления на дейността на Център за Имиграция и
Интеграция
Център за Имиграция и Интеграция е основан през 2007 г. като фондация в обществена
полза с мисията да даде принос за жизнено гражданско общество в страната, което
откликва на нуждите на разнообразни групи със специален акцент върху младежи,
мигранти и бежанци. Дейностите на организацията са насочени към:
-

развитие и прилагане на иновативни и интердисциплинарни методи и
инструменти и образователни, изследователски и културни програми с принос
за развитието на гражданското общество в България и в Европа и засилване на
гражданското участие във формирането на обществените политики

-

проучване и подпомагане на социалната интеграция и личностното развитие на
младежи и хора в неравностойно социално и икономическо положение, в това
число етнически малцинства, мигранти и бежанци

-

разработване и прилагане на модерни форми и подходи за защита на
човешките права на мигранти и бежанци, борба с расизма и дискриминацията и
засилване на междукултурния диалог и интеграцията

-

организиране на и участие в инициативи за сътрудничество между организации
от цяла Европа в контекста на общата политика за миграция и убежища не ЕС и
прилагане на хоризонталните принципи за равенство и недискриминация

-

осигуряване на методически, технически и експертен обмен на знания и
информация между заинтересовани страни от държави членки на ЕС по
въпроси, свързани с интеграцията на уязвими групи и активното участие в
решаване на обществените проблеми.

Изпълнени дейности през отчетния период
1. Участие във виртуален обмен по програма Еразъм+
ЦИИ взе участие в междукултурните онлайн дебати на мрежата Анна Линд по
Програма Еразъм+, които дават възможност на младежи от различни култури и
студенти от различни университети да се срещнат онлайн и да дискутират теми по
техен избор с подкрепата на опитни лидери от мрежата. Дебатите прилагат
парламентарен модел на обществена дискусия и подход.
2. Изпълнение на проект „Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)”

Беше изпълнен първия етап на проект по процедура „Повишаване на гражданското
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство“, Приоритетна ос „Ефективно и професионално управление в
партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро
управление“ в партньорство с Център за модернизиране на политики. През този
период по проект „Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)” беше
създаден Портал за данни на сайта на водещата организация ЦИИ, на който да бъдат
поставени набори от данни, обработени във вид за повторна употреба, и визуализация
на данните, която да помага на организациите от неправителствения и публичния
сектор да се ориентират по-добре и да формират информирано мнение. За определяне
на темите, по които да бъдат събирани и обработвани данни, бяха направени анализи
на обществената значимост и гражданската активност и бяха идентифицирани трите
теми, поставени най-високо в дневния ред на обществото – здравеопазване,
образование и социална закрила.

Нови инициативи
През годината бяха подготвени и подадени 4 проектни предложения – 3 към Фонда за
убежище, миграция и интеграция (AMIF) на ЕС и един по Оперативна програма „Добро
управление“.
1. Фонд за убежище, миграция и интеграция (AMIF)
Беше подадено проектно предложение по покана „Социална и икономическа
интеграция на жени-мигранти“ в партньорство към Фонда за убежище, миграция и
интеграция (AMIF) на ЕС.
2. Фонд за убежище, миграция и интеграция (AMIF)
Беше подадено проектно предложение по покана „Социална ориентация на
новопристигнали граждани на трети държави чрез ангажиране на местни общности, в
това число дейности за менторство и доброволчество“ в партньорство Фонда за
убежище, миграция и интеграция (AMIF) на ЕС.
3. Фонд за убежище, миграция и интеграция (AMIF)
Беше подадено проектно предложение по покана „Кампании за повишаване на
осведомеността и информиране за рисковете от нередовна миграция в избрани трети
държави и в рамките на Европа“ в партньорство Фонда за убежище, миграция и
интеграция (AMIF) на ЕС.

Обобщение:
През 2019 г. ЦИИ положи усилия да затвърди партньорствата си и да продължи
дейностите, изпълнявани през предходните години. По този начин се цели осигуряване
на устойчивост на резултатите, поддържане на мотивацията на екипа на центъра,
прилагане на придобития опит и оползотворяване на научените уроци и разширяване
на въздействието на постигнатите успехи. Екипът поддържа активни връзките си с

широк кръг от партньорски организации от различни европейски държави,
осъществява конструктивен обмен с тях, предприема инициативи и се включва в
подготовката на предложения за проекти, попадащи в сферата му на дейност и
съответстващи на неговата обществена мисия.
Не са настъпили промени в статута и управлението на организацията. Председателят на
Управителния съвет продължава да изпълнява активно задълженията си, тъй като не са
предлагани организационни и структурни промени. Центърът няма служители на
трудов договор – екипът работи на проектен принцип и на доброволни начала.
Поставено е начало на инициатива за засилване на гражданското участие в
разработването на публичните политики и като цяло активиране на участието на
гражданите в обществения живот с помощта на предоставени данни и доказателства.

