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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. ЦЕЛ НА АНАЛИЗА

Целта на този анализ е да представи резултатите от проекта „WIN - Интеграция на жени, жертви на трафик“. Изготвен е
въз основа на информация, събрана от партньорите по проекта, включително и такава, предоставена от бенефициентите и
служителите, работили по него.
Анализът включва описание на целите, обхвата и основните дейности на проекта, както и постигнатите резултати, като
поставя акцент върху извлечените поуки и насоките за разработване на последващи програми за социална и трудова
интеграция на жени от трети страни, жертви на трафик на хора и на други форми на насилие.
Всички документи, свързани с проекта WIN, които се споменават в анализа, са публично достъпни на следния адрес:
https://cutt.ly/IWKAQj0

1.2. ЦЕЛЕВА АУДИТОРИЯ НА АНАЛИЗА

Настоящият документ е изготвен с цел да бъде разпространен сред следните групи:
1. Организации на гражданското общество, които работят с жертви на трафик.
2. Организации в сферата на миграцията и убежището.
3. Организации в сферата на правата на човека и правата на жената.
4. Доставчици на социални услуги
5. Доставчици на услуги в сферата на обучението и заетостта.
6. Синдикати и професионални асоциации.
7. Стопански сектор и работодателите.
8. Разработващи политики.
9. Широката общественост.

2. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТЪТ WIN?

WIN (Trafficked Women Integration/Интеграция на жени, жертви на трафик) е проект, финансиран от Фонда „Убежище,
миграция и интеграция“ на ЕС. Неговата цел е да подобри социално-икономическата интеграция на жени от трети страни,
жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация (трафикирани жени) в приемащите ги общества, и по този начин
да допринесе за предотвратяване на повторен трафик.
Консорциумът по този проект се състои от неправителствени организации от Италия, България и Испания:
• Координатор: Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale (FPMC), Милано, Италия.
• Asociación Amiga por los Derechos Humanos de las Mujeres (AMIGA), Севиля, Испания.
• Фондация Асоциация Анимус (ANIMUS), София, България.
• Lule Soc. Coop. Sociale Onlus (LULE), Абиатеграсо, Италия.
• Energheia Impresa Sociale SRL. (ENERGHEIA), Сароно, Италия.

2.1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Както се посочва в предходната точка, основната цел на проекта е да се подобри социално-икономическата интеграция на
жените от трети страни, жертви на трафик на хора с цел сексуална експлоатация (в приемащите ги общества и така да се
намали рискът от повторен трафик. Целта обхваща няколко конкретни цели:
1. Да се сподели опит сред различните заинтересовани страни от различни държави в ЕС.
2. Да се разработят общи насоки за интеграция на жертвите, приложими в различни държави.
3. Да се приложат лични планове за социално-икономическа интеграция (ЛПИ) на жертвите на трафик.
4. Да се подобри разбирането и познанията за трафика на хора сред работодателите, центровете, предлагащи
професионално обучение, езиково обучение за чужденци, трудовите посредници, синдикатите и професионалните
сдружения.

2.2. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА
Проектът WIN включва:

• Партньори: пет организации от Италия, България и Испания
• Бенефициенти: жени, жертви на трафик, гражданки на трети страни, с валидни документи за самоличност или
очакващи издаването на такива, с минимални познания по езика в страната, в която се намират, които са мотивирани
да участват в проекта и да останат в страната по време на изпълнението му.
• Целеви групи за повишаване на информираността: организации на гражданското общество, работещи в сферата
на миграцията и убежището, трафика на хора и свързаните с него проблеми, представители на местни, регионални,
национални и европейски институции, представители на стопанския сектор, работодатели, центрове за професионално
обучение и езиково обучение за чужденци, трудови посредници, синдикални организации и професионални
сдружения, жертви на трафик на хора и широката общественост.
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3. КОНТЕКСТЪТ В РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ
3.1. ИСПАНИЯ

Както посочва ГРЕТА във втория си редовен доклад за Испания във връзка с изпълнението на Конвенцията на Съвета на
Европа за борба с трафика на хора от 2018 г., Испания „продължава да бъде предимно страна на дестинация за трафикирани
лица, както и в известна степен страна на транзит към други европейски дестинации (най-вече Франция и Обединеното
кралство), но и страна на произход“.
По отношение на трафика с цел сексуална експлоатация Докладът на Държавния департамент на САЩ за трафика на
хора за 2021 г. потвърждава този модел, като посочва и някои зараждащи се тенденции, обусловени и от разразилата се
пандемия от COVID-19 и нейните социално-икономически последици.
В Доклада четем, че „през 2020 г. тримесечното затваряне заради пандемията, включващо забрана за напускане на дома
и ограничена свобода на придвижване, заедно със зачестилото използване на частни жилища като публични домове
или клубове, повиши силно уязвимостите на жертвите на трафик с цел сексуална експлоатация. Според представители
на гражданското общество, поради невъзможността на жертвите да работят и да носят доходи на трафикантите, те
задлъжняват към тях и контролът и експлоатацията над тях се увеличават. Трафикантите експлоатират сексуално жени
от Източна Европа, Южна Америка, Централна Америка, Виетнам, Доминиканската република, Китай и Нигерия. Властите
съобщават, че в момента жените от Венецуела и Колумбия са най-многобройната група сред жертвите на трафик с цел
сексуална експлоатация. Те бягат от сриващата се социално-икономическа система в родните им страни”.
Документът също така посочва, че “в ситуация на пнадемия трафикантите на жени с цел сексуална експлоатация все
по-често използват онлайн платформи за набиране и експлоатация на жертвите, наемат жилищни помещения, за да
затруднят разкриването на незаконната си дейност. Повишаващият се брой новопристигнали нередовни мигранти, (23 000
на Канарските острови през 2020 г)., ги прави уязвими за трафик. Нигерийските престъпни мрежи набират жертви с цел
принудителна проституция от Испания в приемателните центрове за мигранти в Италия. Непридружените непълнолетни
мигранти продължават да бъдат уязвими за трафик с цел сексуална експлоатация и принудителна просия”.
Нормативната уредба срещу трафика в Испания се състои от: Наказателния кодекс (чл. чл. 172 bism, 177 bis и 318), Закон
4/2015 от 17 април 2015 г. за положението на жертвите на престъпления, Устройствен закон 8/2015 от 22 юли 2015 и
Устройствен закон 8/2021 от 4 юни за всеобхватната защита на децата и подрастващите от насилие, Устройствен закон
4/2000 за правата и свободите на чуждите граждани в Испания и тяхната социална интеграция (особено чл. 59), Кралски
декрет 3/2013 от 22 февруари относно безплатната правна помощ и настоящия проекто-устройствен Закон относно
всеобхватни гаранции за сексуалната свобода, който третира трафика с цел сексуална експлоатация като вид сексуално
насилие и съответно урежда нови права и мерки за жетвите в контекста на тази нова уредба.
Испанското законодателство нито разрешава, нито забранява проституцията, но много НПО, специализирани в тази област,
са на мнение, че мнозинството проституиращи жени в страната са жертви на трафик и като че ли Върховният съд на
Испания става все по-чувствителен към подобна вероятност. Устройственият закон 4/2015 от 30 март 2015 г. за защита
сигурността на гражданите предвижда наказания за предлагането на сексуални услуги на обществени места, като сходна
уредба е приета и от някои органи на местно самоуправление в определени градове и общини.
В Испания съществува Национален план за действие за борба с трафика хора, на жени и момичета с цел сексуална
експлоатация, но НПО отдавна настояват за Национален план за борба с всички форми на трафик, като Министерството
на равнопоставеността неотдавна (през март 2021 г.) започна консултации за приемане на всеобхватен закон за борба с
трафика.

3.2. БЪЛГАРИЯ

Третият доклад на ГРЕТА определя България предимно като страна на произход на жертви на трафик, като страна на
транзит и в много по-малка степен като страна на крайна дестинация2”. Докладът посочва, че 65% от идентифицираните
жертви (2014 – 2019) са българки – жени и момичета, трафикирани с цел сексуална експлоатация.
През България минава Западният балкански маршрут, който е един от основните пътища за миграция към Европа. Целта
на повечето влизащи в страната е да стигнат до Западна Европа, за да се съберат със семействата си или да намерят
по-добри възможности за работа и доходи. За разлика от останалите страни, участващи в проекта (Италия и Испания),
България е транзитна страна за мигрантите. За повечето тя е временна спирка по пътя към желаната дестинация. Освен
това се наблюдава значителна диспропорция между жените и мъжете в миграционните потоци през България. Едва 1/6 от
всички мигранти са жени. Тези фактори създават редица предизвикателства пред интеграцията на мигрантките – жертви
на трафик.
На първо място, сред мигрантите, бежанците и търсещите убежище в България няма официално идентифицирани жертви
на трафик. От една страна, властите не полагат достатъчно целенасочени усилия да идентифицират жертвите. Но от друга,
и жертвите се въздържат да бъдат идентифицирани, защото не се чувстват достатъчно в безопасност да уведомят за
престъплението, тъй като евентуалните производства, върху които те нямат контрол, могат да забавят плановете им за
придвижване към държави от Централна и Западна Европа. Друг съществен фактор, поради който жертвите не съобщават
за травматичните си преживявания, е страхът от депортация. Всички мигрантки, жертви на трафик, са идентифицирани
неформално от НПО, които предоставят услуги на уязвими лица, най-вече подкрепа на жертви на насилие. Въпреки това,
независимо че в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик се обръща специално
внимание на гражданите на трети страни и всяка година Националната програма за борба с трафика на хора предвижда
дейности, насочени към (евентуалните) жертви на трафик сред мигрантите, няма напредък в това отношение.
Повечето мигрантки пътуват със семействата си. Традиционните разбирания за ролята им в семейството ги поставя в
положение на икономическа зависимост и изолация. Тези жени са затворени в общностите си без достъп до ресурси,
поради което са силно уязвими към експлоатация без никаква възможност за идентификация. Изолацията и зависимостта,
липсата на образование и професионален опит са допълнителни пречки пред интеграцията им. От друг характер са
затрудненията на жените бежанки, които пътуват сами. Те са най-вече млади жени от Африка. Поради лошото им
икономическо положение, липсата на професионални умения и подкрепа от семействата им, те са изправени пред много
висок риск от трафик с цел сексуална експлоатация. Тъй като бежанките, които остават в страната, са в твърде уязвимо
положение, те имат необходимост от интензивна предварителна социална работа, за да постигнат степента на социална
сигурност, необходима за интегриране на пазара на труда.
Тези предизвикателствата в работата са установени в хода на изпълнение на проекта WIN. Гъвкавият, съобразен с
жертвата подход, основан на правата и на пола, ни помогна да постигнем основните цели на проекта и да помогнем на
(потенциалните) жертви на трафик, мигрантки в България.

3.3. ITALY

Както констатира вторият редовен доклад на ГРЕТА за Италия, страната „продължава да бъде основно дестинация за
трафикираните лица, както и страна на транзит към други дестинации в Европа.
Данните сочат, че през 2016 г. подкрепа е оказана на 1172 жертви, мнозинството от които са жени (954, или 81,4%);
установени са и 206 мъже и 12 трансджендър жертви. 90,5% от жертвите, на които е оказана подкрепа, са пълнолетни
(1061), а 9,5% - деца (111). Основните страни на произход са Нигерия (696 лица, или 59,4%), Румъния (7%), Мароко (5,3%) и
Албания (3,6%)”.
Докладът посочва, че “поради географското си положение Италия е на първа линия при пристигането на значителен брой
мигранти и търсещи убежище. По море в Италия пристигат 154 000 души през 2015 г., чрез т.нар. Централно средиземноморски
път; като през 2016 г. те са 181 463, през 2017 г. – 119 369, а през първите девет месеца на 2018 г. – 21 024.

2

6

1

GRETA - Група от експерти за борба с трафика на хора

Група от експерти за борба с трафика на хора (2021), Доклад за България. Трети кръг оценка, Достъп
до правосъдие и ефективни средства за защита за жертвите на трафик на хора - https://rm.coe.int/
greta-evaluation-report-on-the-implementation-of-the-council-of-europe/1680a249f9
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В първия си доклад за оценка ГРЕТА отбелязва, че в Италия са предприети важни стъпки за борба с трафика на хора,
като е прието законодателство и са реализирани проекти за подкрепа и социална интеграция. Като отчита ролята на
Министерството на равните възможност, ГРЕТА призовава настойчиво италианските власти да укрепят институционалната
рамка за борба с трафика на хора, за да се подобри координацията и да се гарантира по-ефективно участие на всички
компетентни държавни органи и организации на гражданското общество.
В спешен порядък ГРЕТА набляга на значението на приемането на цялостен план за действие за борба с трафика.

4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Основните дейности на проекта са представени в схемата по-долу.

Начало на проекта

Обмяна на опит и създаване на общи насоки за изпълнение на
проекти и анализ на резултатите

През 2016 г. Министерството на равните възможности разработва Национален план за борба с трафика, чиято цел е
противодействие на престъпността и превенция и защита на жертвите, в частни и обществени социални институции.
От 2016 г. различни инициативи за борба с трафика започват ползотворно сътрудничество с местните комисии за
предоставяне на международна закрила, благодарение на което се разработват оперативни протоколи за идентифициране
на жертви на трафик съгласно чл. 10 на Законодателен декрет 24/2014, уреждащ мерките за координация между двете
системи на закрила (чрез насочване).
Сътрудничеството между някои италиански регионални прокуратури (Областна дирекция за борба с мафията) води до
разработването на оперативни протоколи за борба с трафика на хора с цел превенция и наказателно преследване на
престъплението трафик на хора и експлоатация и за закрила на жертвите (напр. с Дирекцията за борба с мафията в Милано
през април 2021 г.).
ГРЕТА призовава италианските власти да засилят действията си за борба с трафика на хора с цел трудова експлоатация. На
територията на цялата страна се разработват различни проекти за работа на терен за борба с трудовата експлоатация, наред
с борбата с незаконните трудови посредници в земеделието в Южна Италия. Броят на лицата, на които е оказана подкрепа
в рамките на проектите за борба с трафика, са показателни за резултатите от тази дейност.

Оценка на индивидуалните нужди на жертвите на трафик
и изготвяне на лични планове за социално-икономическа
интеграция (ЛПИ)
Проучване и оценка на квалификацията, уменията и
потребностите
Оценка на психологическите и социалните потребности и на
нужда от социална помощ
Изготвяне на лични планове за социално-икономическа
интеграция (ЛПИ)

ЛПИ*

Изпълнение, проследяване и актуализиране на ЛПИ

3.4. ОТРАЖЕНИЕ НА COVID-19

Съществена част от изпълненото на проекта WIN съвпада с разразилата се COVID-19 пандемия. Това неизбежно оказва
влияние върху изпълнението на дейностите, но най-вече засяга целевата група на проекта – уязвими жени, жертви на трафик
с цел сексуална експлоатация и други форми на насилие, основано на пола, които са гражданки на трети страни. Докладът на
Службата на ООН по наркотиците и престъпността за „Отражението на пандемията от COVID-19 върху трафика на хора3” посочва,
че „пандемията от COVID-19 оказва огромно влияние върху света и се отразява на живота на всички. Безпрецедентните мерки,
предприети за намаляване на разпространението на вируса, включват принудителна карантина, вечерни часове и пълно
затваряне, ограничения за пътуване и ограничения на стопанската дейност и обществения живот. Докато на пръв поглед
тези ограничителни мерки и засиленото полицейско присъствие по границите и на улиците възпират престъпността, те могат
също така да я направят още по-прикрита. При трафика на хора извършителите нагаждат моделите на експлоатация към
„новото нормално“ наложено от пандемията, най-вече чрез злоупотреба със съвременните комуникационни технологии.
Същевременно COVID-19 се отразява на способността на държавните институции и неправителствените организации да
предоставят услуги на жертвите на трафик“. Това положение наред със социално-икономическите и човешките последици
от промените в климата, разпространението и хронифицирането на въоръжените конфликти по цял свят и устойчивите
дискриминационни практики, които продължават да съществуват в някои части на планетата ни, влошават социалноикономическите неравенства и създават отлични условия за повишаване на уязвимостта, особено на жените и децата, но и на
мъжете, към трафик и експлоатация.
Възможностите за идентифициране на жертви намаляват по време на пандемията, тъй като механизмите за сексуална
експлоатация се адаптират и жертвите стават още по-изолирани. Социално-икономическата криза, заради COVID-19, повлия
и на възможностите на оцелелите да получат незабавна и безусловна подкрепа за социално-икономическа интеграция.
Ограничителните мерки, предприети от правителствата за опазване на общественото здраве, се отразяват на изпълнението
на този проект. Всеки от партньорите изпита допълнителни затруднения при работата с жертвите, които бяха изолирани и с
малък достъп до услуги. Въпреки усилията на партньорите да се справят с новата ситуация от проекта отпадат жени, които не
могат да подържат пълноценен контакт със социалните работници.

United Nations Office on Drugs and Crime (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Trafficking in Persons: Preliminary findings and
messaging based on rapid stocktaking, https://digitallibrary.un.org/record/3861496/files/trafficking.pdf

Обратна връзка от жените, включени в програмата за интеграция

Информиране на работодателите, организациите за
професионално обучение, трудовите посредници,
синдикатите и професионалните организации

Публични събития на национално и европейско ниво

Приключване на
проекта

*ЛПИ включва:
• Организиране и провеждане на обучения
• Предлагане на услуги за намиране на работа
• Осигуряваве на чуждоезиково обучение
• Предоставяне на образувателна, социална, правна и психологическа подкрепа
• Предоставяне на езикова и културна медиация

Дейностите, осъществени с жените, включени в програмите за социално-икономическа интеграция, са описани в
следващите точки.
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4.1. ОЦЕНКА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЖЕНИТЕ, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК,
И ИЗГОТВЯНЕ НА ЛИЧНИ ПЛАНОВЕ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ
(ЛПИ)
4.1.1. Проучване и оценка на квалификацията, уменията и потребностите на
трафикираните жени
Потенциалните жени, които участват в проекта, се идентифицират от организацията, която е осъществила първи контакт
с тях. Всички те са гражданки на трети страни, жертви или потенциални жертви на трафик с цел сексуална експлоатация.
Повечето от жените разполагат с валидни документи или документите им са в процес на издаване. С малки изключения
(основно в България) жените имат минимални познания по езика на страната, в която се намират, и са мотивирани да
участват в проекта и да останат в съответната страна по време на изпълнението на програмата.

Резултатите от оценката са обобщени в таблицата по-долу:

Оценени жени
Бенефициенти, участвали
с ЛПИ
Страна на произход

Италия
(ENERGHEIA and LULE)
17
15

Испания
(AMIGA)
36
21

България
(АНИМУС)
32
26

100% от Нигерия

33,33% от Нигерия
23,82% от Венецуела
14,29% от Колумбия
4,76% от Перу
4,76% от Пуерто Рико
4,76% от Парагвай
4,76% от Никарагуа
4,76% от Мароко
4,76% от Алжир

20 – 32 (средна 23,9)
46,6% primary school
26,6% secondary school
26,6% upper secondary school
(not always completed)
60% с малък опит в Италия,
27% с малък и често
неформален опит само в
Нигерия, 13% без опит
47% много слабо
53% слабо-средно

18 - 46 (средна 35)
38,1% начално
28,57% незавършено
назално
33,33% висше
70% малко опит (на
неформалния пазар)
30% без опит

28,12% от Иран
18,75% от Сирия
15,62% от Афганистан
6,25% от Ливан
3,12% от Колумбия
3.12% от Гана
3,12% от Турция
3,12% от Мароко
3,12% от Тунис
3,12% от Ирак
21-61 (средна 35,7)
7,45% начално
25,92% средно
74,07% висше (31% от които
завършено)
81% имат някакъв опит
18 % нямат опит

След идентифицирането на жените се провежда оценка за установяване на тяхната квалификация, умения, потребности и
очаквания. Заедно с тях се изготвя личен план за интеграция (ЛПИ).
Оценката се осъществява посредством различни допълващи се техники:
1. Индивидуални събеседвания. Служителите на партньорските организации превеждат оценката чрез индивидуални
събеседвания с кандидатките като използват структурирани въпросници (вж. „Стандартизиран модел за оценка на
уменията“ на https://cutt.ly/IWKAQj0). Събеседванията се провеждат от квалифицирани специалисти (по обучение и
заетост, социални работници и специалисти по програми за овластяване от AMIGA (Испания), АНИМУС (България),
ENERGHEIA и LULE (Италия). Целта на събеседванията е да се оценят следните аспекти:
		
		
		
		
		
		

a. Квалификация: образователна степен, обучение и професионален опит
b. Личностни умения
c. Степен на владеене на езика в приемащата страна (български, испански, италиански)
d. Потребности и очаквания, свързани с образованието, обучението и професионалното развитие
e. Професионални интереси и цели
f. Потребности от обучение и области за усъвършенстване

2. Структурирани интерактивни творчески работилници. АНИМУС (България) и LULE (Италия) организират няколко
работилници за определяне на техническите умения на жените. Работилниците следват принципите на градивната
педагогика и неформалното и съвместно учене. Жените участват в планирането на дейностите и изработването на
продуктите с подкрепата на специалистите, за да постигнат заложените цели и да изпитат удовлетворение от
плодовете на усилията си, както и да установят, че са способни на съзидателен труд. Участието в работилниците се
наблюдава като се отбелязват силните страни и социалните умения на жените. Допълнителен ефект от провеждането
на работилниците е повишаването на техническите и социалните умения на жените, подобряване на самооценката им
и развиване на положителна групова динамика.
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Възраст
Образователна степен

Професионален опит

Ниво на езикови умения

Заетост

100% безработни

Желана професия

гледачка на деца,
хигиенистка, гледачка на
възрастни, в хотелиерство
и ресторантьорство,
продавачка, икономка,
шивачка, производство,
опаковчик, логистика/
складова дейност,
фризьорка; (1 самонает).

19% средно
81% високо
90% безработни
10% несигурна заетост
хигиенистка, гледачка
на възрастни: 10; в
сектора на услугите: 5;
физиотерапевт: 1; детска
учителка: 2; хотелиерство и
ресторантьорство: 3.

60% ниско
30% средно
10% високо
40% несигурна заетост
60% безработни
учителка, графична
дизайнерка, банкова
служителка (финансистка)
в сектора на услугите,
шивачка
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4.1.2. Оценка на психологическите и социалните потребности и на нуждата от правна
помощ на трафикираните жени
Провежда се допълнителна оценка на психологичните, социалните и правните потребности на включените в проекта жени.
Тя се осъществява чрез индивидуални събеседвания от квалифицирани специалисти психолози и юристи.

В България АНИМУС прави оценка на психологическите, социални и правни потребности на 32 жени, включени в
програмата. В повечето случаи при първото събеседване жените проявяват признаци на сериозни психологически и
социални проблеми. При второто интервю се извършва по-задълбочена оценка. 16 жени се нуждаят от психологическа
подкрепа за минало или актуално насилие. Правното им положение на жените е както следва: 3 кандидатки за убежище,
8 с хуманитарен статут, 10 с право на дългосрочно пребиваване, 4 със статут на бежанки, при 3 производството за даване
статут на бежанка все още не е приключило, 1 има виза, 3 са с неизяснен статут. Шест жени се нуждаят от правна помощ
във връзка с правото им на пребиваване или във връзка с домашно насилие.
В Испания AMIGA не провежда официални събеседвания за оценка на психологическите и правните потребностите
на включените в програмата жени, тъй като в началото на проекта едва две жени посочват, че имат психологически
потребности, които са посрещнати от организациите, насочили ги към проекта. По отношение на правото на престой, 7
жени притежават някакъв вид разрешително за пребиваване, а останалите са в процес на издаване на такова или очакване
на решението. 5 жени обжалват решенията. 2 все още не са обжалвали, но обмислят подобна стъпка. По отношение на
преживяното насилие 14 жени не желаят да съобщават за престъплението, на което са жертва. Пандемията от COVID-19 и
първото затваряне в Испания (от 15 март до 21 юни 2020 г.) също се отразява на решенията на жените и на изпълнението
на проекта като цяло. Евентуално докладване за престъпление в подобна несигурна ситуация би усложнило още повече
положението им.
В Италия се оценяват психологическите потребности на 15 жени. 12 от тях решават да ползват психологическа подкрепа.
Правна оценка и подкрепа се предоставя и на 15-те жени. Обучението по гражданско образование и ориентация (вж.
Раздел 4.2.1. Организация и провеждане на обучения) съдържа правен модул, разработен и преподаван от юристите –
служители на LULE. В този модул жените имат възможност да обсъждат различни правни въпроси. След приключване на
обучението LULE организира онлайн срещи за жени, които не са успели да участват в него, което се оценява като важна и
полезна стъпка. На жените е предоставена възможност да си насрочат индивидуални събеседвания с правните съветници.
Всички жени подават заявления за международна закрила или за постоянно пребиваване на основание социална закрила
съгласно чл. 18 от италианския Закон за имиграцията 286/98; поради което имат право да работят. Статутът на някои от
тях е вече признат, докато при други съдебните производства са още висящи. Има достатъчно основания да вярваме, че
всички ще получат закрила предвид събраните от организациите данни за преживяното от тях насилие.

Информацията, заявена от жените в ЛПИ е обобщена в таблицата по-долу:
Италия
(ENERGHEIA and LULE)
• Липса на достатъчно познания по
италиански, за работната среда за
достъпа до заетост ( напр. умения
за явяване на събеседване с
потенциални работодатели).
• Липса или много малък или само
неформален професионален опит в
страната на произход и/или Италия.
• Липса на конкретни умения,
придобити чрез образование,
курсове за професионална
квалификация или трудов опит.
• Липса на компютърни умения,
необходими за намиране на
работа, социално включване и
самостоятелност.
• Непознаване на италианското
трудовото законодателство и пазара
на труда.
• Психологически потребности.
• Потребност от правна помощ.
• Потребност от умения за добро
съвместяване не семейния и
професионалния живот.

Испания
(AMIGA)
Оценени потребности

България
(АНИМУС)

• Слаби професионални умения.
• Удостоверения за професионална
квалификация които не са признати в
Испания.
• Слабо познаване на испанския
трудов пазар и трудово право.
• Ограничена социална среда.
• Спешна потребност от намиране на
работа.
• Липса на документи.
• Психологически потребности.

• Придобиване на професионални
умения;
• Нужда от познания за пазара на
труда и трудовото право, за да могат
да намерят работа, въпреки че много
от тях имат предишен професионален
опит в страната на произход, както и
от незаконна заетост в България.
• Нужда от социална среда и умения
да изграждане на отношения с
местните хора, с цел по-добра
интеграция в общността.
• Повишаване на познанията по
български език, за да могат да се
социализират по-адекватно и да
намерят по-добра работа.
• Място за децата в детската градина.
Това е пречка за много майки, които
не могат да се включат в пазара на
труда поради липсата на подкрепа за
отглеждане на децата.
• Личен лекар и здравна помощ при
невъзможност за плащане на здравни
осигуровки.

4.1.3. Изготвяне на личните планове за социално-икономическата интеграция на
трафикираните жени (ЛПИ)

Специалистите, които провеждат оценките във всяка страна, анализират и обсъждат помежду си резултатите. Въз основа
на заключенията се изготвят личните планове за интеграция на всяка жена с помощта на формуляра за ЛПИ (виж „Личен
план за социално-икономическа интеграция“ на https://cutt.ly/IWKAQj0)). Този документ съдържа описание на оценените
индивидуални потребности, индивидуалните цели и планът за постигането им (обучение, намиране на работа, правни и
психологически консултации). ЛПИ представлява рамката за изпълнение на дейностите от жените, включени в програмата,
(вж. Раздел 4.2 Изпълнение, наблюдение и актуализиране на ЛПИ). Те са насочени приоритетно към образование, обучение
и заетост, като психологическата, социална и правна подкрепа се явяват допълващи дейности, предоставяни при нужда с
цел да се намали рискът от отпадане от програмата.
ЛПИ се представят на жените и се обсъждат с тях преди изпълнението им, адаптират се и се актуализират в хода на
прилагането им.
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4.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРОСЛЕДЯВАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЛПИ

Цели
• По-добро владеене на италиански,
най-вече терминологията, свързана с
работната среда.
• Подобряване на компютърните умение,
включително за търсене на работа онлайн.
• Подобряване или придобиване на
професионални умения.
• Подобряване на уменията за явяване на
събеседване с потенциални работодатели.
• Подобряване на социалните умения.
• Придобиване на удостоверения за
завършени курсове, по възможност
свидетелство за управление на МПС или
за правоспособност за работа с мотокари
и електрокари.
• Подобрени познания за италианското
трудово право, пазар на труда и трудова
среда.
• Посрещане на психологическите и
правни потребности.
• Намиране на място за стаж или работа.
• Постигане, при възможност, на
жилищна и финансова самостоятелност.

• Подобряване на уменията,
необходими за желаната
професия.
• Признаване на удостоверенията
за професионална квалификация
в Испания.
• Повишаване на познанията за
пазара на труда и трудовото право
в Испания.
• Подобряване на социалната
среда.
• Намиране на работа или стаж по
желаната професия.
• Посрещане на потребностите от
правно съдействие.
• Посрещане на
психологическипотребности.

• Повишаване на нивото на владеене
на български и развиване на
социални умения, специфични за
културната среда.
• Включване в курсове за
професионална квалификация и
намиране на прилично платена
работа.
• Намиране на безопасно място за
живот, което може да си позволи да
заплаща.

Наблюденията се отчитат в ЛПИ, който се актуализира в хода на изпълнението в зависимост от постигнатите от всяка
жена резултати и развитието в правното й положение. Измененията се съгласуват с жените по време на индивидуални
събеседвания.
Основните дейности, включени в ЛПИ са описани в следващите раздели.

4.2.1. Организиране и провеждане на обучения

Въз основа на оценката на квалификацията, уменията, ресурсите и потребностите на трафикираните жени всяка страна
разработва два вида обучения:
1. Общи обучения с цел придобиване (или подобряване) на основни умения, които улесняват социално-икономическото
включване и интеграцията в приемащото общество.
2. Професионални курсове с цел придобиване (или подобряване) на професионални умения, за повече възможности
за намиране на работа.
В Италия ENERGHEIA предлага следните обучения на всички 15 жени:

План
• Осигуряване на специализирани
курсове по езика, компютърна грамотност,
гражданско образование и професионални
умения.
• Оказване на професионална подкрепа
за търсене на работа (писане на
автобиография, подготовка за събеседване
с работодател, оценка на сайтове с обяви за
работа) и възможности за стаж.
• Осигуряване на образователна подкрепа
и съдействие както по отношение на
курсовете за професионални умения
и търсене на работа, така и при
събеседването с потенциални работодатели.
• Правна подкрепа, както индивидуално,
така и чрез обучения.
• Предоставяне на психологическа
подкрепа.
• Наблюдение на индивидуалната работа.

Специалистите, провели оценките на жените във всяка страна, остават във връзка помежду си по време на изпълнението
и проследяването на ЛПИ и редовно обменят информация за осъществените дейности, постигнатите резултати и
психологическото състояние и правното положение на жените.

Осигуряване на обучения за
професионална квалификация
според интересите.
Осигуряване на общи обучения
в помощ на възможността за
намиране на работа в Испания.
Съдействие в търсенето на
работа (изпращане на молби
за кандидатстване, съставяне
на автобиографии, подготовка
за събеседване с потенциални
работодатели, и т.н.).
Правни консултации.
Осигуряване на психологическа
подкрепа

Много от жените искат да
останат в България, да
придобият гражданство въпреки
първоначалните намерения да
заминат за Западна Европа.
На повечето жени им е трудно да
планират и им липсва виждане за
бъдещето им.

В България работата с жените продължава и по време на подготовката на този документ. Представените тук данни са към
20.09.2021 г.

• Общи обучения:
▶ Курс по основни компютърни познания (30 ч. присъствено), с 13 участнички и 13 удостоверения за завършване
на курса.
▶ Курс по гражданско образование и ориентация с 5 модула: правен, трудов, културен, социално-здравен и
финансов (36 ч. – започнал присъствено и продължил онлайн), с 12 участнички и 9 удостоверения за завършване
на курса.
• Професионални обучения:
▶ Курс за „Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР)“ (при боравене с храни, 4 ч. онлайн), с 12
участнички и 12 удостоверения за завършване на курса..
▶ Два курса „Общо обучение на работниците по безопасност на работното място“ съгласно чл. 37, 2 на законодателен
декрет 81/2008 - CSR/221 of 21/12/2011 (4 ч. + 4 ч. онлайн), с 13 участнички и 13 удостоверения за завършване на
курса.
▶ Курс „Информация и безопасност на работното място“ съгласно законодателен декрет 81/2008, специален модул:
„Висок риск“ (12 ч. онлайн), с 12 участнички и 11 удостоверения за завършване на курса.
Курсовете по безопасност на работното място и НАССР повишават възможностите на жените да намерят стаж или
работа, тъй като са задължителни за всички работници и за боравещите с храни. тъй като терминологията по тези
предмети е силно специализирана, се включват и езикови и културни медиатори за улесняване на разбирането и
усвояването на материала
▶ Две индивидуални обучения по сервитьорство (всяко по 40 часа), проведени в барове или ресторанти, с две
удостоверения за завършване на курса.
▶ Индивидуално обучение за помощник-готвач (40 часа), проведено в ресторант, с 1 удостоверение за завършване
на курса..
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Педагози от ENERGHEIA оказват подкрепа за провеждането на курсовете (напр. записване в курсовете, проверка на
присъстващите, обаждания на отсъстващите, комуникация с преподавателите за получаване на актуална информация
за напредъка, изпълнение на мерките, свързани с COVID-19, съдействие по време на час, възстановяване на разходите
за транспорт и т.н.). Езиковите и културни медиатори на LULE присъстват във всички онлайн часове в помощ на
преподавателите и на жените.
В Испания AMIGA възлага следните курсове, посещавани от 21 жени:
• Общи обучения:
▶ Обучение за умения за търсене на работа (5 ч. присъствено), с 19 удостоверения за завършване на курса.
• Професионални обучения:
▶ Курс по социални и здравни грижи (95 ч. присъствено), с 19 удостоверения за завършване на курса.
▶ Курс по работа с храни (5 ч. присъствено), с 13 удостоверения за завършване на курса.
В България АНИМУС осигурява следните обучения:
• Професионален курс по компютърни умения за 6 жени с 6 удостоверения за завършено обучение.
• Общ курс по гражданско образование за група от 8 жени (първото занятие присъствено, останалите онлайн).
Оценката на горепосочените курсове от жените в Италия, Испания и България е положителна. (вж. Раздел 4.3. Обратна
връзка от жените, включени в програмите за интеграция). На участниците се издават удостоверения за завършване на
курсовете. В Италия удостоверения се полагат на на жени, присъствали на не по-малко от 70% от часовете, а в някои
случаи – 90% съгласно местните правила за някои видове обучение. В Испания удостоверение за завършен курс се издават
на жените, присъствали най-малко на 80% от часовете. В България жените оценяват много положително обученията. 90%
от тях редовно посещават часовете, като всички успешно завършват курсовете. 75% от тях биха препоръчали проекта на
други жени в подобно на тяхното положение.

4.2.2. Услуги за намиране на работа

Съгласно ЛПИ и според възможностите за заетост по места AMIGA (Испания), АНИМУС (България) и ENERGHEIA (Италия)
предоставят следните услуги за намиране на заетост на пострадалите жени:
1. Съставяне на автобиографии, мотивационни писма, подготовка за събеседване с потенциални работодатели,
съдействие за подаване на документи за кандидатстване за работа.
2. Проучване на възможностите за заетост, контакти и посещения на предприятия.
3. Ориентация в основните начини за търсене на работа и подходящо поведение в работната среда.
4. Осигуряване на информация за предприемачество при необходимост.
5. ENERGHEIA организира платени стажове в съответствие с местната нормативна уредба, за да помогне на
участничките да придобият професионални умения на работното място, опит в работната среда и умения за собствен
доход. Стажовете са с продължителност между 2 и 6 месеца. След приключването им има възможност за сключване
на трудов договор. Стажовете се наблюдават от ENERGHEIA веднъж на 15 дни чрез телефонни разговори, срещи или
имейли с жените и работодателите.

До момента са постигнати следните резултати:
• В Италия от 15-те жени, включени в програмата6:
▶ 14 жени по време на целия проект сключват поне един договор за платен стаж или редовна работа: 1 гледачка
на възрастна жена (работа), 1 складова работничка/продавачка в супермаркет за биохрани (работа), 1 складова
работничка (работа), 1 хигиенистка в 2 магазина (работа), 1 служителка в супермаркет, зареждаща стоки (работа),
4 работнички за приготвяне и продажба на храна в ресторант за бързо хранене (стаж), 1 окомплектовачки и
опаковчик (стаж), 2 сервитьорки в бар/ресторант (стаж), 1 помощничка в кухня (стаж), 1 продавачка в магазин
(стаж), 2 административни асистентки в съд, 1 обработчик на зеленчуци и плодове и опаковчик в лаборатория
(стаж). Някои от жените имат повече от една работа или стаж, поради приключване на предходните. 1 жена ражда
по време на проекта.
▶ Понастоящем: 13 от жените работят, като 4 са на трудов договор, а 9 са на платен стаж.
• В Испания от 21 жени, включени в програмата:
▶ По време на целия проект 9 жени работят или стажуват.
▶ След завършването му 9 жени работят или стажуват.
• В България от 26 жени, включени в програмата:
▶ 8 жени намират работа по време на проекта
▶ След завършването му все още са наети 7 жени

4.2.3. Осигуряване на чуждоезиково обучение

След оценката на нивото на владеене на езика в страната на пребиваване, се провеждат езикови курсове за усвояване на
основни познания, необходими за участие в професионални курсове и достъп до пазара на труда.
ENERGHEIA провежда курс по италиански език, насочен към намирането на работа (44 ч. присъствено). Педагог оказва
подкрепа за провеждането на курсовете (записване за курсовете, разговори с отсъстващите жени и разговори с
работодателите, изпълнение на мерките, свързани с COVID-19, съдействие в час). Курсът е предложен на всички 15 жени.
14 от тях се включват в обучението като 13 получават удостоверение за завършване.
Оценката на жените за курсовете е положителна.
AMIGA и АНИМУС при необходимост информират и насърчават жените участнички, да използват ресурсите и възможностите,
предлагани и от други организации в общността. AMIGA насочва 6 жени към езикови курсове, две от които се включват в
курс на Червения кръст, а АНИМУС насочва две жени към езикови курсове.

4.2.4. Предоставяне на образователна, социална, правна и психологическа подкрепа

В изпълнение на ЛПИ специалистите на AMIGA (Испания), АНИМУС (България), LULE (Италия) оказват подкрепа в три
посоки с цел намаляване на риска от отпадане от програмата за интеграция:
1. Решаване на правни проблеми по реда, предвиден в местната, регионалната, националната уредба за граждани на
трети страни и за жертви на трафик на хора.
2. Психологическа подкрепа се предлага за обсъждане на преживяванията по време на участието в програмата за
интеграция и разрешаване на други емоционални проблеми с цел да се намали рискът от обезсърчаване и отпадане.
3. Социални работници подкрепят жертвите да следват и спазват своите ЛПИ и в общ план, в процеса на преодоляване
на ефектите от преживения трафик, като също така подпомагат интеграцията им в новите им общности и ги подкрепят
в разрешаването на различни практически проблеми.
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Изпълнението на част от дейностите в Италия продължава към момента на публикуването на
този документ. Данните са актуални към 13.09.2021 г.
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В Италия:
• Правната подкрепа започва по време на правния модул от курса по гражданско обучение и ориентация (вж. Раздел
4.1.2. Оценка на психологическото и правно положение и потребности на трафикираните жени). След приключване на
курса LULE организира срещи онлайн за жените, отсъствали от часовете на този модул. В останалите часове за правна
подкрепа LULE дава на жените възможност за индивидуални консултации с адвокат за обсъждане на множеството
въпроси, възникнали по време на гражданското обучение (въпроси, които жените са се притеснявали да обсъждат
пред останалите участнички в групата).
По време на обученията и срещите за правни консултации се откроява потребността да се разберат правата, свързани
с придобиване на разрешения за пребиваване, със свободата на движение, жилищното настаняване, работата и
събирането на семействата. Значителен интерес е проявен към правата на работещите жени и по-добро разбиране на
някои аспекти на трудовоправните отношения, като правото на платен отпуск и на отпуск по болест. Накрая в обученията
е застъпена темата за правото на достъп до здравеопазване, както за редовните, така и за нередовните мигранти.
• По отношение на психологическата подкрепа 12 от 15-те жени се възползват от срещи с психолог след първата среща
за оценка. По време на екипните срещи между педагозите на LULE и служителите на ENERGHEIA, провеждани на всеки
два месеца, присъства и психолог за обсъждане на емоционалното състояние на 12-те жени - техните силни страни,
слабости, ресурси, емоционални проблеми и потребности, проявили се по време на индивидуалните събеседвания,
семинари и обучения.
В резултат на психологическите сесии се очертават следните потребности:
▶ създаване на доверена връзка
▶ установяване на ресурсите и затрудненията на всяка жена на работното място, за да се разпознаят и осъзнаят (не
всички са способни да назоват и признаят затрудненията, които изпитват)
▶ необходимост да споделят болезнените минали преживявания и травматични събития, възможни
психологически задръжки пред намирането на работа
▶ подкрепа за повишаване на самооценката
▶ управление на фрустрацията от забавянето в процеса на търсене на стаж или работа заради пандемията или
заради липсата на умения за участие на пазара на труда.
▶ подкрепа за приемане на представата за себе си в нова работна среда с установени правила и графици
▶ подкрепа за реорганизиране на ежедневието между работата и семейството (особено при жени, които живеят
със съпрузите си и зависимите от тях деца)
▶ удържане на тревожността от изява
▶ подкрепа в отношенията с колегите, ръководителите и евентуалните клиенти (особено през първия месец след
започване на работа).

В Испания, жените, включени в програмата за интеграция, се насочват най-вече от приютите за жертви на трафик,
управлявани от НПО. AMIGA предлага допълнителна правна, социална и психологическа помощ, ако жените имат
потребност от такива услуги във връзка с дейностите от ЛПИ.
• AMIGA осигурява правни консултации на пет жени, като социален работник периодично проверява потребностите от
такива услуги с оглед на своевременното им предоставяне при необходимост. В края на проекта правното положение
на жените е както следва: 19 имат различен вид разрешение за пребиваване, като само на две производствата не са
приключили, 10 жени подават заявления за престъпленията, на които са жертви, но 9 не са готови да го направят.
Освен това AMIGA оказва подкрепа на 9 от жените по време на различните съдебни производства.
• AAMIGA осигурява социална подкрепа, включително разговори за проследяване на състоянието, като информира
жените за правата им по време на извънредното положение във връзка с COVID-19 и проверява дали има към кого да
се обърнат, в случай че се нуждаят от помощ.
• AAMIGA установява, че 5 от жените се нуждаят от психологическа подкрепа по време на целия проект. Две от тях
вече получават такава от насочилите ги към проекта организации. На жените, чиито потребности от психологическа
подкрепа не се покриват от друга организация, се предоставя терапия от психолог на AMIGA.
Основните психологически цели са:
▶ Изграждане на терапевтични отношения и безопасно пространство.
▶ Работа по конкретните потребности на всяка жена.
▶ Когнитивно преструктуриране около стереотипите, свързани с пола, модела на патриархална връзка, етническата
дискриминация и други фактори, които влияят на процеса на укрепване на тяхната самоличност и отношенията им
с другите.
▶ Укрепване на механизмите за справяне.
▶ Помощ за емоционално управление на трудните преживявания в миналото и евентуалните проблеми, които
могат да възникнат в бъдеще.
▶ Повишаване на самооценката и насърчаване на трудовата и лична самостоятелност, включително и способността
за вземане на решения.
▶ Разясняване на значението на стабилната социална среда и подкрепа за създаването на такава.
▶ Помощ за подобряване на уменията за общуване и самоутвърждаване.

На една от жените с дислексия е оказана специална помощ да приеме състоянието си и да осъзнае собствените си ресурси.
Специалистите на LULE оказват редовна педагогическа подкрепа на всички жени по време на проекта. Те поддържат
контакт с тях чрез телефонни разговори, за да ги уведомяват за отлагане на дейности поради COVID-19 и да ги уверят, че
ще бъдат възобновени възможно най-скоро. Екипът комуникира всеки ден с жените, за да наблюдава изпълнението на
дейностите по време на целия проект. Обменя се информация с жените, с обучителите и работодателите за протичането
на стажовете и курсовете. Специалистите работят съвместно с жените и с техните общности, за да се създадат социални
контакти и да съпътстват жените през целия им процес на обучение. По време на събеседванията служителите на LULE
обсъждат и наблюдават развитието на всяка жена, като опитват да адаптират плановете според новите потребности. Те се
срещат с жените онлайн или присъствено, за да ги подкрепят в активното търсене на работа (съставяне на автобиографии,
правилно ползване на имейл и създаване на акаунт, ползване на уебсайтове за търсене на работа и регистрация в тях,
кандидатстване за работа, подготовка и подкрепа по време на периода на изчакване).
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В България:
• Правни консултации се предоставят на 7 от 26-те жени. Правното положение в България на много от жените е
проблемно. Много от тях се нуждаят от юридически консултации и помощ в хода на производствата, като на някои
от тях такова безплатно съдействие вече им се оказва по други програми и от други НПО. 4 жени ползват правни
консултации в рамките на своите ЛПИ, тъй като са жертви на домашно насилие или насилие, основано на пола. На
една от жените е осигурено процесуално представителство пред две инстанции. Прави впечатление, че повечето жени
не познават съответното българско законодателство, както и трудовите си права.
• Психологическа подкрепа се оказва на 16 от 26-те жени, включени в програмата за интеграция. Може да се направи
изводът, че повечето жени произхождат от патриархални мюсюлмански семейства, което играе решаващо значение в
начина, по който възприемат своята роля в обществото.
Наблюдават се два типа жени:
1. Произхождащи от страни с по-развити икономики като Иран, с по-висока образователна степен и по-добра
способност за индивидуалност и личностно развитие.
2. Втората група жени произхожда от по-примитивни арабски общества. Те могат да функционират самостоятелно
в много по-малка степен и имат значително по-ниска способност за личностно израстване и развитие. Имат
склонност да развиват зависимост от партньорите си и по-слаб стремеж към лични постижения.
В контактите с жените се наблюдава липса на последователност в общуването. Изпитват затруднения да пристигнат
навреме за уговорени срещи, което сочи липса на трудови навици и създава пречки както при намирането на работа,
така и при задържането на работа в по-продължителен срок.
Една от особеностите, които се наблюдават в работата с жените, е склонността да пазят много тайни и табута и
затруднение да разграничават професионалните от личните въпроси. Забелязва се, че вероятно езиковата бариера
е по-сложна, тъй като някои думи имат различни значения в различните езици и могат да се тълкуват по различни
начини.
Наблюдава се и висока степен на търпимост към домашното насилие и другите форми на насилие, основано на пола,
както и неспособност за зачитане на личните граници.
• АНИМУС предоставя социална подкрепа на всички 26 жени, включени в програмата за интеграция във връзка с
различни практически въпроси като намиране на квартира, достъп до здравеопазване и социални помощи, проблеми
с децата и др.

В таблиците по-долу са описани резултатите от двата етапа на проучването:
Първоначални резултати от проучването на удовлетвореността на ТЖ

Успяхте ли да разберете
какво ви се предлага по
време на събеседванията?
Бяха ли ви полезни
събеседванията?
Чувствахте ли се добре?

Испания
(21 от 21 жени)
100% да

България
(8 от 26 жени)
63% да
38% отчасти

Италия
(13 от 15 жени)
92% да
8% отчасти

100% да

50% да
50% отчасти
75% да
25% отчасти
66% да
34% отчасти

92% да
8% отчасти
85% да
15% отчасти
77% да
23% отчасти

100% да

Помогна ли ви ЛПИ да
100% да
ориентирате личните си
цели?
Според вас колко от
33% всички
37% всички
договорените цели успяхте 62% някои
63% някои
да постигнете?
5% никоя
В каква степен сте удовлетворени от следните предложени услуги?
Оценка на уменията

90% добра
10% достатъчна

Работилници

100% добра
100% добри

Образователна подкрепа

81% добра
19% достатъчна

88% добра
12% достатъчна

Социална подкрепа

100% добра

88% добра
12% достатъчна

Правна подкрепа

90% добра
10% достатъчна

Психологическа подкрепа

57% good
14% sufficient
10% insufficient
19% no response
52% добра
38% достатъчна
5% недостатъчна
5% не са отговорили
Не е питано

37,5% добра
37,5% достатъчна
12% недостатъчна
50% добра
50% достатъчна

4.2.5. Езикова и културна медиация

Въз основа на оценките LULE, АНИМУС и AMIGA осигуряват услугата културна медиация на жените, които владеят слабо
езика на приемащата ги страна - Италия, България и Испания.
Културните и езикови медиатори на LULE участват във всички дейности по проекта. Присъствието им се счита за особено
важно, тъй като позволява на жените да разбират по-добре дейностите, които им се предлагат.
АНИМУС осигурява услугата културна медиация и превод за всички 26 жени.
AMIGA информира и насърчава, при необходимост, жените да ползват съществуващите ресурси.

4.3. ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ЖЕНИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Разработени са въпросници за проучване на удовлетвореността, които се предлагат на жените в средата и в края на
изпълнението на ЛПИ по време на индивидуалните събеседвания (вж. „Формуляр за обратна връзка от бенефициенти” на
https://cutt.ly/IWKAQj0). Събраната информация се използва за наблюдение и оценка на проекта и за анализ на резултатите
от него.

Услуги за заетост

Обучения
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23% всички
69% някои
8% никоя
85% добра
15% достатъчна
84% добри
8% достатъчни
8% недостатъчни
70% добра
15% достатъчна
15% не са отговорили
Не е оказвана социална
подкрепа, тъй като тази
услуга се осигурява от
друга организация, която
предоставя подслон на
жените
77% добра
15% достатъчна
8% не са отговорили
61% добра
31% достатъчна
8% не са отговорили

25% добра
75% достатъчна

85% добра
15% достатъчна

Не е питано

85% добри
15% достатъчни
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Какво ви интересува найвече?

Намиране на работа,
боравене с хранителни
продукти, курс по
обществено здраве,
стажове, обучения.

Фризьорство, фитнес
инструктор, изкуство,
образование, насърчаване
на иранската култура,
козметика.

Според вас липсва ли нещо Стажове, намиране на
Как да започна малък
и какво бихте направили по работа, плащане на вноски бизнес в България: как
по-различен начин?
за обществено осигуряване. да регистрирам НПО,
подобряване на курса по
фризьорство.

Бихте ли препоръчали
проекта на приятелка?
Коментари
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75% да
“Всичко беше много добре”, Да се организират културни
“Искам да работя”, “Има
срещи на живо.
добри хора, които помагат”,
“Много ми помагате”
“Чувствам се добре ”

Правна подкрепа, обучения,
компютърни курсове,
безопасност на работното
място, обучение по
безопасност на храните,
обучение за професионална
ориентация, работилници,
психологическа подкрепа,
курс по италиански с
насоченост към полагането
на грижи, обучение
как да се обличаме за
събеседване с потенциални
работодатели.
Не харесват: работилниците,
часовете са прекалено
дълги, финансовото
обучение, когато групата
пречи на урока онлайн.
Биха искали: курс по
чистене, друг курс за
компютърни умения.
100% да
Проектът беше полезен,
помогна ми да съм
по-любезна и посъсредоточена; да
подобря нивото на езика;
да опозная по-добре
как работи италианската
система. Благодаря
на преподавателите.
Благодаря на служителите
за помощта, която
оказват. Благодаря, че
организирахте курсовете,
бих искала да участвам
в още обучения. Всичко
беше добре. Проектът
беше добър, препоръчвам
го, защото усвояваш нови
умения и учиш неща, за
които в Нигерия не знаем.
Всичко беше добре.

Втори етап от проучването на удовлетвореността на ТЖ

Успяхте ли да разберете
какво ви се предлага по
време на събеседванията?
Бяха ли ви полезни
събеседванията?
Чувствахте ли се добре?
Помогна ли ви ЛПИ да
ориентирате личните си
цели?

Испания
(21 от21 жени)
Въпросът не е задаван
отново

България
(6 от 26 жени)
100% да

Италия
(11 от 15 жени)
100% да

Въпросът не е задаван
отново
Not Въпросът не е задаван
отново again
90,9% да
9,1% отчасти
Коментари: Някои жени
отбелязват, че са били
наясно с целите си, но
проектът им е помогнал да
ги постигнат.

100% да

100% да

100% да

100% да

100% да
Някои от жените споделят,
че не са имали никаква
професионална ориентация
преди да бъдат включени
в проекта, но след работата
с експертите на WIN са
намерили посока за
професионално развитие
50% всички
50% някои

Въпросът не е задаван
отново

Според вас колко от
27,3% всички
договорените цели успяхте 72,7% някои
да постигнете?
В каква степен сте удовлетворени от следните предложени услуги?
Образователна подкрепа
100% добра
83% добра
17% достатъчна
Социална подкрепа
100% добра
83% добра
17% достатъчна
Правна подкрепа
57,1% добра
83% добра
42,9% не са отговорили
17% достатъчна
Психологическа подкрепа
57,1% добра
100% добра
42,9% не са отговорили

Услуги за заетост
Обучения
Какво ви интересува найвече?

100% добра

83% добра
17% достатъчна
100% добра
100% добра
Подкрепа, информация,
Образователна подкрепа намиране/оставане
професионално обучение
на работа, обучения,
и усвояване на нови
психологическа подкрепа, умения; намиране на
личностно и професионално работа; подобряване на
израстване, участие в други уменията по български
проекти.
език с цел записване в
български университет;
професионална
квалификация

9% всички
91% някои

100% добра
100% добра
100% добра
64% добра
9% достатъчна
18% недостатъчна
9% не са отговорили
100% добра
100% добра
Компютърен курс, правна
подкрепа, курс за социални
умения и компетентности,
работилници за бижута,
стаж, курсове за
професионално обучение,
образователна подкрепа,
услуги по заетостта, курс по
безопасност на работното
място, психологическа
подкрепа, подкрепа за
търсене на работа, подкрепа
при подготовка на CV и
документи за работа
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Според вас липсва ли нещо Повече време, повече
и какво бихте направили по проекти, повече
по-различен начин?
психологическа
подкрепа, включване на
бенефициентки, които не са
гражданки на трети страни.

Личен контакт и срещи на
живо поради пандемията
Covid-19; Финансова
подкрепа за основни
разходи; повече време за
участие в проекта;

Липсва: повече време за
италиански език, повече
курсове, компютърен курс
за напреднали;
Не харесвам: часовете по
финансова грамотност,
психологическата подкрепа,
уроците по италиански
са на твърде ниско ниво,
стажът не в моята област на
интерес.
100% да

4.4. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР,
РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ТРУДОВИТЕ
ПОСРЕДНИЦИ, СИНДИКАТИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Във всяка страна, включена в проекта (Испания, България и Италия), се организират различни дейности за информиране
и повишаване на чувствителността към проблемите на жените от трети страни, особено жертвите на трафик. Те са под
формата на кампании в социалните медии, интервюта, подкасти, участие в тематични форуми и разпространяване на
информационно видео на проекта. Всички тези дейности са насочени към разясняване на престъплението трафика на
хора и потребностите на жертвите от легален и достойно заплатен труд.

Материалите, използвани в тези дейности, се разработват от партньорите и са със сходно съдържание във всички страни
(вж. “Презентация за повишаване на информираността” на следния линк: https://cutt.ly/IWKAQj0). Подготвен е въпросник
за проучване на удовлетвореността от проведените дейности, който се раздава на участниците в събитията (вж. “Формуляр
за проучване на удовлетвореността” на следния линк: https://cutt.ly/IWKAQj0).

Бихте ли препоръчали
проекта на приятелка?

100% да

100% да

Коментари

“Благодаря ви”, “Благодаря
за възможността, която ми
дадохте и че ми отворихте
толкова много врати”,
“Искам да продължат
с проекта”, “Те са много
добри професионалисти”,
“Много благодаря за
подкрепата”, “Бих искала
да ви благодаря за
професионализма и че
работихте по моя случай
с дискретност, чувствах
се много спокойна”,
“Чувствах се добре,
много ви благодаря”,
“Подходихте много
деликатно към проблема
ми, което много ми хареса,
защото се почувствах
добре”, “Благодаря,
че ми помогнахте и
не ме изоставихте ”,
“Препоръчвам проекта,
но не всеки може да се
включи ”, “Беше отлична
възможност”.

„Проектът ми даде
„Благодаря от името на
разнообразни възможности няколко жени.“
за професионално развитие
„Проектът беше много
и личностно израстване“
полезен заради курсовете,
„Благодаря ви за всичко!“
взаимоотношенията и
възможностите за работа и
„Благодаря за подкрепата! ” стаж.“

България:
На 1 юли 2021 г. в България се организира среща за повишаване на информираността, озаглавена “Скритият потенциал
на жените-мигрантки”. Участват представители на стопанския сектор и на работодателите (77%) и организации за
професионално обучение (23%), общо тринадесет участника. Те са запознати с трафика на хора и рисковете пред жените
мигрантки в България. Провежда се ползотворна дискусия с примери за добри практики, които да помогнат да участниците
да намерят различни начини за преодоляване на препятствията и трудностите при наемане на работа на жени от трети
страни.

„Надявам се този проект да
бъде полезен и интересен
и за други самотни
майки, мигрантки, които
се нуждаят от цялостна
подкрепа.“

Италия:
LULE и ENERGHEIA организират двучасово онлайн събитие за повишаване на информираността на 26 май 2021 г. На
срещата е обсъден проблемът за интеграцията на пазара на труда на жени от трети страни, които са жертви на трафик.
Включват се 48 участници, от които 43,75% организации от третия сектор, 18,75% трудови посредници, 16,67% частни
фирми, 6,25% доставчици на обучения, 4,17% работещи на свободна практика, 2,08% юристи, 2.08% държавни органи, 2,08
% предприятия за временна заетост, 4,17 % не са посочили сектора, към който принадлежат.
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7
Видеото може да се гледа на следните линкове:
• С английски субтитри: https://youtu.be/eX23442uZIM
• С италиански субтитри: https://youtu.be/7lHw3kJu8VY
• С български субтитри: https://youtu.be/t759whEbxYk
• С испански субтитри: https://youtu.be/2uEo7OMNifw

“Много благодаря!”

„Мониторингът на
стажовете беше много
полезен.“
„Придобих знания.“
„Бих искала проектът да
продължи и да получа още
подкрепа.“
Съвети: да се разделят
жените на групи с по
-хомогенно ниво, да се
обясни по-добре естеството
на психологическата
подкрепа.

Събития за повишаване на информираността

Испания:
В Испания AMIGA организира онлайн събитие за повишаване на информираността, чийто домакин бе Андалуския форум
за интеграция на лица от мигрантски произход. Целта е стопанският сектор, работодателите, обучителните центрове,
трудовите посредници, синдикатите и професионалните организации в Андалусия, да получат информация за проекта
WIN, с надеждата да предложат обучения, стажове и работни места на включените в него жени. Включват се 28 участници,
29% от сектора на трудовите посредници, 18% от стопанския сектор, 18% социални предприятия, 7% обучителни центрове,
28% други (социални работници, психолози и юристи).
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
5.1. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

• Повечето жени (14) подобряват социалната си среда по време на проекта. Интересно е да се наблюдава какво
значение има за тях да изградят среда за взаимна подкрепа. Някои обаче предпочитат да не установят контакти в
общностите и поддържат връзки само с лицата за контакт в организациите.

За разбиране на резултатите от реализирането на проекта WIN е необходимо отново да се върнем към контекста в страните,
в които се осъществява той (вж. Раздел 3. Контекстът в различните страни).

• Почти половината от жените (9) намират работа или стаж по професия в предпочитаната от тях област. За
съжаление, анти-пандемичните ограниченията, наложени на национално равнище, принуждават много от тях да
предприемат други стратегии за финансовото си оцеляване.

Испания една от водещите в света страни на дестинация за жертви на трафик с цел сексуална експлоатация. Въпреки че
през последните години се наблюдава повишаване на броя на жертвите на вътрешен трафик с цел сексуална експлоатация,
повечето жертви са жени и деца от други страни.
След отпадане на ограниченията за пътуване и за социална дистанция организираните престъпни групи се активизират
по миграционните пътища от Африка към Канарските острови и Южна Испания. Много от тези незаконно превеждани
през границите лица, най-вече жените и непридружените непълнолетни, са във висок риск от трафик. Националните НПО
и компетентните държавни органи са запознати със ситуацията, но все още не се предприемат достатъчни действия за
ранното идентифициране на потенциалните жертви.

• Много от жените са насочени от други НПО, които им осигуряват правна помощ. Но потребност от такава помощ
имат на практика всички жени по проекта. По тази причина на някои от тях е оказано съдействие по време на различни
производства. Съществена част от включените жени (9) подават заявления срещу извършителите на трафика по време
на проекта, а огромното мнозинство (18) уверяват, че са прекратили всякакви контакти с извършителите. Много от
жените (19) получават право на пребиваване и разрешително за работа по време на проекта, като само по отношение
на две от тях производствата не са приключили.

Както вече споменахме, за разлика от Испания и Италия България е транзитна страна за мигриращите към Западна Европа.
Дори и да получат в България бежански статут или международна закрила, повечето нямат интерес от интегриране в
страната на транзит и са силно мотивирани да продължат пътя си. Тази особеност принуди АНИМУС да промени подхода
си, за да може да осигури правото на жените мигрантки да не бъдат експлоатирани и да не стават жертви на насилие.
В работата си по проекта WIN, АНИМУС следва основните принципи, които прилага към всички аспекти на подкрепата за
трафикираните жертви. Тези принципи са в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора и
Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него: незабавна
и безусловна подкрепа, достъпни и безплатни услуги за интеграция на жените, съгласие, поверителност, превенция на
трафика и повторното трафикиране.
Според втория редовен доклад на ГРЕТА Италия продължава да бъде най-вече страна на дестинация за трафикирани лица,
както и страна на транзит към други европейски дестинации. Докладът също така подчертава, че „поради географското
си положение Италия е на първа линия при приемането на голям брой търсещи убежище и мигранти. През 2016 г.
основните страни на произход на подпомогнатите жертви са Нигерия (59,4%), Румъния (7%), Мароко (5,3%) и Албания
(3,6%). Мнозинството (81,4%) от подпомогнатите жертви са жени; а останалите са мъже и трансджендър.
По-долу са описани постигнатите резултати по всяка от конкретните цели на проекта, съобразно контекста във
всяка страна:
В Испания са постигнати следните резултати при прилагането на ЛПИ за 21 жени:
• По време на проекта всички жени усвояват или повишават уменията си по предпочитана от тях професия, като
повечето (16) подобряват познанията си за пазара на труда и трудовото право в Испания. Освен това някои от жените
изразяват желание да участват в бъдещи професионални обучения, които им дават предимство в процеса на търсене на
работа. За постигането на тези цели са предложени общи и професионални обучения на всички жени. Показателите са
отчетени по време неформалните събеседвания на социални работници с жените, както и въз основа на проучванията на
удовлетвореността.
• Седем от жените изявяват желание да се признаят удостоверенията им за професионална квалификация
в Испания, за да се повишат изгледите им за намиране на работа, но само две успяват да се възползват от тази
възможност благодарение на предоставената подкрепа. Повечето жени остават без никакви документи, удостоверяващи
образователна степен, а някои имат завършено само начално образование.
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• Много жени са насочени от други НПО, които осигуряват психологическа подкрепа. На онези, чиито психологически
потребности не са удовлетворени, подкрепа оказват психолози от AMIGA. Въпреки че всички жени значително
повишават самооценката и уменията си за общуване, част от планираните цели все още не са постигнати, поради
което те продължават да получават подкрепа от психолог.
B Италия са постигнати следните резултати от прилагането на ЛПИ за 15 жени:
• По време на проекта всички жени повишават професионалните си умения и придобиват нови чрез обучения,
стажуване или работа. В допълнение, всички жени придобиват или усъвършенстват компютърните си умения
чрез компютърни курсове, онлайн дейности (срещи по ZOOM, обучения) и в процеса на онлайн търсене на работа.
Освен това, всички жени подобряват социалните си умения чрез участие в работилниците и в индивидуалните и
групови дейности, проведени от различни специалисти (психолози, педагози, специалисти и ментори в обученията и
трудови посредници), както и благодарение на опита, натрупан по време на стаж и заетост. Всички жени, в различна
степен, подобряват езиковите си умения чрез курсовете по италиански, насочени към определена професионална
терминология, чрез участие в други курсове, чрез общуване със служителите по проекта, както и на новото си работното
място. Няколко от жените получават диплома за средно образование. Други, обаче продължават да владеят езика
много слабо, което е и една от главните пречки за намиране на работа.
• Всички жени в различна степен повишават познанията си по трудово право и функционирането на пазара
на труда чрез обучението по гражданско образование и ориентация, обучението по безопасност на работното място,
правната подкрепа, компютърното обучение, индивидуалната подкрепа за търсене на работа и кариерната ориентация,
събеседванията с потенциални работодатели и трудовия опит.
• Всички жени чрез правната помощ и курса по гражданско образование придобиват познания за основните си
права, за образователните, социалните и здравните регулации и услуги в Италия, както и за правата си като
граждани на трети страни в зависимост от различните видове статут.
• 14 от 158 жени постигат целта да бъдат назначени на работа или стаж в различни сектори в зависимост от
личните си интереси, потребности, умения и възможности. Някои от временните назначения приключват, а в някои
случаи стажуването не прераства в постоянна заетост по различни причини: пандемията, несигурността на пазара
на труда, липса на работодатели, които да предлагат трудов договор, жените имат потребност от по-плавен преход
към пазара на труда и т.н. Двугодишната продължителност на проекта (включително съвпадението с пандемията)
не е достатъчна за постигане на стабилна заетост. Като цяло жените имат приходи, но не са напълно независими
финансово и повечето продължават да обитават жилища, предоставени от НПО.

8

Една от жените ражда по време на проекта.
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• Чрез участието на културните и езикови медиатори се постига добро разбиране за дейностите по проекта от
жените, не само от езикова гледна точка, но и като изграждане на мостове между различните култури.
• 12 от 15 жени решават да се възползват от психологическата подкрепа съобразно индивидуалните си
потребности (най-вече създаване на доверена връзка, самоувереност, установяване на ресурсите и затрудненията
особено на работното място, споделяне на болезнени преживявания).
• Като цяло жените разширяват социалния си кръг, стават по-независими и познават по-добре уменията,
ресурсите и затрудненията си.
В България са поставени следните резултати от прилагането на ЛПИ за 26 жени:
• Жените, участвали в различни професионални обучения, подобряват и/или придобиват нови професионални
умения по желана професия и получават удостоверения за придобитите знания. Двадесет от жените повишават
познанията си за пазара на труда и трудовото право в България, в допълнение към придобиване и повишаване на
познанията за основните права и правила на работното място, като участват в общи обучения и курсове по гражданско
образование.
• Много от жените подобряват социалната си среда по време на проекта.
• 8 от жените намират работа по предпочитана професия. Нито една от участвалите в проекта WIN жени в България
не проявява интерес към стажуване. Обяснение за това би могло да се потърси във факта, че повечето жени живеят
близо до границата на бедността, а платените стажове са рядкост в страната.
• Благодарение на културните и езикови медиатори се постига добро разбиране за дейностите по проекта от всички
жени. Основният елемент в това отношение е изграждането на доверена връзка с много от тях.
• Всички 32 жени получават социална подкрепа в различна форма, като 8 от тях са настанени в кризисния център на
АНИМУС или в звеното „Майка и бебе“.
• 19 от жените получават образователна подкрепа, 11 от тях са насочени към различни професионални курсове, 6
участват в курс по компютърни умения.
• 5 от жените се включват в курсове по български език на различни нива. Останалите, подобряват езиковите си
умения по български – някои чрез социалната си среда, защото са настанени в социални услуги, други чрез усвояване
на професионалната терминология на предпочитаната от тях професия по време на обученията.
• 20 от жените ползват услуги за кариерно ориентиране и за намирането на работа в България. За съжаление,
поради разпространението на COVID-19 и множеството му отражения върху пазара на труда, наред с други фактори,
едва 8 от тях успяват да намерят работа благодарение на проекта WIN.
• 16 от жените получават подкрепа за психологическите си потребности чрез консултации по повод психична
травма от преживяно насилие или за повишаване на самооценката и самостоятелността, за установяване на уменията
и ресурсите, за разпознаване на затрудненията и предизвикателствата пред постигането на ефективна и устойчива
интеграция в България.
• Над половината от жените (17) подобряват социалните си умения и познанията си за културния контекст в
България, както и за трудовите си права чрез участие в дискусии за ролята на жените в Близкия изток и разликите с
културния контекст на Запад чрез общите обучения по гражданска компетентност и социални умения.
• 20 от жените получават услуги по медиация в помощ на контактите със социалните служби и НПО за последваща
подкрепа, както и с държавни органи, адвокати, медици и т.н.
• 7 от жените ползват помощ за правните си потребности. В един случай тя е под формата на представителство пред
различни инстанции.
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5.2. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩИ МЕРКИ
България
• Предвид особеностите на страната като транзитна, установяването на факторите на уязвимост за трафик се оказа
по-ефективно от търсенето на конкретни показатели за трафик на хора. За повечето жени никога няма да разберем
дали са били жертви на трафик. По тази причина всички мигрантки в транзитни страни като България, които са под
въздействие на различни фактори, създаващи уязвимост за трафик на хора, трябва да се включват в дейности за
интеграция (а не само онези, за които е известно, че са жертви). Сред факторите на уязвимост са възрастта, семейното
положение, финансовото състояние, образованието, владеенето на местния език, предишния трудов опит, социалнокултурните бариери, местните дискриминационни нагласи, предразсъдъците, стигматизацията, липсата на достъп
до услуги и правна помощ и др. Благодарение на инструментите за оценка, разработени по проекта WIN се оцени
задълбочено уязвимостта на жените към трафик на хора, а чрез дейностите по интеграция той беше предотвратен.
• Интеграцията е сложен процес и в транзитните страни трябва да се разглежда в по-широк смисъл – не просто като
интеграция в България (или която и да било транзитна страна), а в ЕС по принцип. Насърчаването на интеграцията
в ЕС като цяло и подготовката на жените за по-добра интеграция в други държави членки на ЕС им дава повече
възможности да продължат по пътя си към другите страни на дестинация като Италия и Испания по безопасен начин,
предотвратява трафика и повторното трафикиране в Европа.
Тези изводи се разкриват благодарение на работата в международен екип със страни от различни части на Европа.
Споделянето и обсъждането на работата, наблюдението на приликите, различията и общите предизвикателства е
ключово в това отношение.
Италия
• Взаимодействието на локално ниво между партньори с различна сфера на дейност – организация с дългогодишен
опит в психо-социалната подкрепа за жертвите на трафик (LULE) и обучителен център, трудов посредник, с опит с
уязвими лица в риск от маргинализация (ENERGHEIA) е много ефективно при справянето с различните потребности на
жените и постигането на добри резултати.
• Стажът е често използвано средство при изпълнението на проекта в Италия и се доказва като основна стъпка в
социално-икономическия интеграционен път на жертвите и плавен преход към пазара на труда.
• Информационните кампании с широк обхват се организират и провеждат от двете партньорски организации, които се
допълват взаимно (LULE и ENERGHEIA). Те представят различните аспекти на трафика и интеграцията, като предлагат
различни гледни точки на аудиторията и така стимулират социалната отговорност и ангажираност на работодателите.
• Въпреки че жените са пребивавали в Италия няколко години педи включването им в проекта и някои от тях вече
са посещавали курсове по италиански, много ниската степен на владеене на езика ограничава възможностите им
да намерят подходяща работа или стаж в предприятия, които не са специално ангажирани с трудовата интеграция
на граждани на трети страни. Проектът WIN предвижда единствено кратък езиков курс, насочен към професионална
терминология. За бъдещи проекти препоръчваме следните възможни решения:
▶ Единствено жени с достатъчно ниво на владеене на италиански трябва да се включват в проекти, които са
насочени към трудова интеграция;
▶ За жените с недостатъчни познания по езика през целия проект да се осигури редовно и интензивно обучение
за се достигне до достатъчно владеене на италиански с професионална насоченост:
■ чрез насочване към центрове за обучение на възрастни или към организации;
■ и/или в рамките на проекта (напр. чрез партньорство със специализирана организация);
▶ Да се обсъждат със заинтересуваните страни факторите, които затрудняват съществено усвояването на
италиански от жертвите (но и от търсещите убежище и бежанците като цяло) и възможните решения и мерки
(напр. психологически фактори, трудността да се разбере, че езикът е основна предпоставка за намиране на
работа, недостатъчна мотивация, ангажираност и постоянство за учене и липса на активно практикуване на езика
в ежедневието поради опасения, че няма да се справят или че ще им се смеят, както и ограничени контакти с
италианци).
Испания
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▶ Част от жените, включени в проекта, в Испания препоръчват повече разнообразие на професионалните обучения
и стажове. Подобно разнообразяване може да има положително влияние върху социално-икономическата
реинтеграция на жертвите на трафик, тъй като те са с различен профил.
Общи бележки
• Не трябва да се подценяват психологическата и социалната подкрепа, тъй като те са съществена част от процеса
на интеграция. Травматичните преживявания заради трафика и миграцията като цяло, слабата социална интеграция,
различните проблеми, свързани със семейството, децата, здравето или финансовото положение пречат на интеграцията
на пазара на труда. Повечето жени, които получават подкрепа по проекта WIN, имат потребност от интензивна социална,
психологическа и правна подкрепа, за да постигнат достатъчна социална и емоционална стабилност, които да им
позволят да се ангажират с обучение, квалификация и търсене на работа. Това важи в още по-голяма степен при
пандемията, по време на която се реализира по-голямата част от проекта. Холистичният подход чрез сътрудничеството
между различните експерти (психолози, социални работници, обучители, трудови посредници, и т.н.) е ефикасен при
работа с жени с множество уязвимости. Макар и в някои случаи тези потребности да са посрещнати чрез услуги,
предоставени от други организации, е важно те да се отчетат при разработването на плановете за социалноикономическа реинтеграция, както и да се обезпечат бюджетно и с човешки ресурси.
• Дори и когато психологическите и правни потребности са идентифицирани в хода на работата с жертвите на трафик,
те могат да са затруднени да приемат психологическа и правна подкрепа в началните етапи. Ако проектът има за
цел социална и икономическа реинтеграция и предвижда работа в общи пространства, това може допълнително да
затрудни жените да потърсят помощ.
• Някои жертви на трафик от трети страни имат завършено образование в страните на произход. Но повечето
пристигат в страната на дестинация без съответните документи, удостоверяващи образованието им. Някои страни не
съдействат за получаването им или се наблюдават особени затруднения в това отношение. Този проблем трябва да се
отчете в програмите за социално-икономическа реинтеграция, за да не се създават погрешни очаквания и още при
разработването на проекта да се планират необходимите стъпки за подпомагане на жените да се снабдят с нужните
документи.
• Трябва да се вземе предвид уменията на жените, жертви на трафик, да изграждат отношения и да се включват в
среда за взаимопомощ. Травматичния опит, културните особености и липсата на доверие имат значително отражение
върху тях, поради което някои жени се съпротивляват пред възможността да създават социална среда.
• Националните стратегии за ограничаване на пандемията от COVID-19 имат своите медицински основания, но и
много тежко социално-икономическо отражение върху жертвите на трафик и върху жените, включени в по проекта.
Установи се ясно, че повечето от тях живеят и оцеляват ден за ден, без никаква възможност да спестяват редовно за
извънредни ситуации. В резултат приоритетът да се намери стабилна и достойна работа или стаж, за което се изисква
време и търпение, влиза в силно противоречие с потребността да се осигури какъвто и да е източник на доход за
посрещане на основните им потребности.

• Партньорствата между организации с различна експертиза в една страна (Италия) се очерта като добра практика, тъй
като интеграционните планове се изготвят, изпълняват и наблюдават съвместно, като се отчитат различните гледни
точки, а на жените се предлагат различни видове съдействие.
• Оценката на уменията, осъществена чрез индивидуални събеседвания и чрез наблюдение в средата на интерактивните
творчески работилници, е много подходяща техника за придобиване на по-пълна представа за жените и техните
индивидуални потребности и ресурси. Двата метода взаимно се допълват. Трудно е да се преценят уменията и
способностите на жените единствено чрез събеседване, не само поради езиковата бариера, но и защото идват от
различна културна среда, с тежка житейска история и не са свикнали да им се задават определени въпроси, нито да
говорят за себе си или да разсъждават върху уменията и ресурсите си.
• Жените имат мотивация да работят и се интересуват най-вече от източници на доход като трудова заетост или
платени стажове. Стажът е съществена стъпка, която улеснява трудовото и социално включване на жертвите, особено
на тези с множество затруднения, които се нуждаят от по-плавно навлизане на пазара на труда. Стажовете им дават
възможност да се запознаят с трудовата среда в приемащата страна, да придобият или повишат професионалните и
социалните си умения, да повишат самоувереността и познанията си по езика, да създадат професионални и социални
отношения, като същевременно имат доход, за да се издържат. В някои случаи стажовете се оказват много полезно
средство за запознаване с потенциални работодатели. Някои предприятия могат да приемат стажантки без финансов
ангажимент. Препоръчваме на държавните и частни организации, които финансират проекти за интеграция на пазара
на труда, да включат заплащането за стажуване в допустимите разходи по проектите, особено по време на пандемията.
• Интеграцията на пазара на труда на жертвите на трафик изисква при изготвянето на проектите да се предвиди
подкрепа за жените за активно търсене на работа, за осъществяване на контакти с работодатели, за организиране на
стажове и т.н. – дейности, които доказаха ефективността си в достъпа до пазара на труда.
• Различните формуляри – за ЛПИ, за стандартизирания модел за оценка на уменията и въпросника за оценка на
удовлетвореността на включените жени, са добра възможност на всички страни да съпоставят различни методи
на работа. Използването на еднакъв модел за работа по ЛПИ и еднакви формуляри в различните страни обаче се
оказа трудно поради различната нормативна уредба и различните профили на жените (напр. някои от въпросите са
неприложими в някои страни и жените не знаеха как да отговорят). Дори в рамките на една държава е нужно да
се допуска гъвкавост в изпълнението на ЛПИ, тъй като ситуацията на жените е различна (някои са сами, други са
настанени в НПО и т.н.). Следва да се отчетат също така и различията между страните на дестинация и транзит, тъй
като мотивацията на жените да се интегрират в страните на транзит е по-слаба.
• Критерий за участие в програмите за интеграция по проекта WIN беше жените жертви на трафик да са гражданки
на трети страни съгласно изискванията на Фонда „Убежище, миграция, интеграция“. Полезно би било да се допусне
възможност за участие и на жертви на вътрешен трафик в ЕС, както и на други уязвими жени, особено в настоящия
момент, когато социално-икономическите последици от COVID-19 се проявяват.

• Пандемията от COVID-19 се отразява на проекта и затруднява изпълнението на дейностите, особено на възможността
да се намери работа или стаж на жените. Това създава допълнително усещане за несигурност на жените, които и
без това са крайно социално-икономически уязвими. Проектът е адаптиран неколкократно според обстоятелствата и
според нуждите на бенефициентите и всички дейности са изпълнени според нуждите им.
• Взаимното учене и обмяната на знания и опит между различните държави членки на ЕС също е възпрепятствано
заради невъзможността да се организират дискусии на живо. Присъствените срещи са ценна възможност за интересни
разговори и обмен не само в официалните формати, но и при съпътстващи прояви като посещения при местни
партньори. Въпреки всичко, партньорите поддържат постоянен контакт по имейл и чрез срещи онлайн и обменят
информация за трудностите и успехите в работата си.
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