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План за действие от 10 точки
за работодатели, бежанци,
правителства и
гражданското общество

Предговор
ОИСР и ВКБООН имат дългосрочно и плодотворно сътрудничество в много области от взаимен и
стратегически интерес, включително в сферата на укрепване на системата за закрила и намиране
на дълготрайни решения за проблемите на бежанците, на оценяване и подкрепа на тяхната
икономическа и социална интеграция, както и на по-добро планиране и наблюдение на
официалната помощ за развитие в контекста на принудителното разселване.
Уменията и качествата на бежанците представляват значителен икономически потенциал за
приемащите страни. За да може обаче той да бъде цялостно реализиран, се изискват добре
координирани усилия от широк кръг заинтересовани лица и структури. Нашите две организации
са отдадени на това да подкрепят приемащите страни и общности, както и самите бежанци, за да
бъде максимално добре използван потенциалът на новодошлите. Работим съвместно по
множество начини, за да оценяваме политики и да популяризираме добри практики, да идентифицираме обещаващи иновативни подходи, както и да противодействаме на ксенофобията и предразсъдъците, като предоставяме солидни доказателства за предизвикателствата, пред които са изправени бежанците, и за позитивите, които те могат да донесат на
приемащите държави. Подкрепяме диалога между всички заинтересовани страни и предлагаме
конкретни и устойчиви насоки за подобряването на механизмите за създаване на условия за
икономическа стабилност на приемащите и бежанските общности. Отдадени сме на
работа, с която да допринесем за по-добри резултати на политиките за интеграция.
Настоящият План за действие е продукт на нашите съвместни усилия в тази област. Той е резултат
от широки консултации с работодатели, както и с други актьори, които играят ключова роля за
подпомагането на интеграцията на бежанците в местните и националните пазари на труда. Планът
за действие подчертава предизвикателствата, възможностите и добрите практики, идентифицирани по време на консултативния процес, както и очертава ясен път напред чрез серия от
стъпки, които да оптимизират дейностите на широк кръг от заинтересовани страни с цел
успешна подкрепа за заетост на бежанците.
В допълнение, този План за действие допринася за прилагането на Цялостната рамка за действие
при движения на бежанци в големи мащаби, приложена към Нюйоркската декларация за
бежанците и мигрантите, приета от Общото събрание на ООН през 2016 г., която вече се прилага
в няколко държави. Планът цели да покаже по структуриран начин как подход „чрез включване
на цялото общество” може да подпомогне в максимална степен интеграцията на бежанците на
пазара на труда. Прилагането на този холистичен начин на работа несъмнено предполага
съобразяване с особените обстоятелства на жените бежанки, както и на бежанците със
специфични нужди.
Надяваме се, че този План за действие ще бъде полезен, ще даде импулс и ще насърчи
съвместни действия между всички заинтересовани страни, за да бъде дадена възможност на
бежанците и на други лица, които се нуждаят от международна закрила, да допринасят за
развитието на икономиката и да участват по-пълноценно в живота на приемащите ги общества.

Анхел Гуриа
Генерален секретар на
Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие
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Въведение
В света днес има над 65 милиона принудително разселени лица, включително 22,5 млн. бежанци,
като преобладаващата част от тях са в развиващи се държави. Страните от Г-20 и ОИСР към
момента са приели над шест милиона бежанци, в сравнение с 2,4 милиона през 2010 г. Голяма част
от това скорошно увеличение се състои от хора, които търсят закрила в съседни на Сирия страни
или прекосяват Средиземно море в посока Европа. Голям брой от държавите също приемат лица
чрез програми за презаселване или други съществуващи механизми за достъп до закрила (вж.
Каре 1 за определения). Държавите, които приемат бежанци, са изправени пред огромни предизвикателства по пътя към интеграцията им в икономическия и обществен живот. Въпреки това със
своите умения и способности бежанците носят възможности и нов потенциал за
приемащите държави.
В рамките на интервюта, проведени от ВКБООН с бежанци, те откроиха заетостта, включително
обучението или преквалификацията, като две от техните основни притеснения, наред с жилищното настаняване. Попитани какво ги кара да се чувстват интегрирани, първото, което мнозинството
бежанци посочват, е наличието на работно място. Най-ценната помощ в това отношение повечето
респонденти виждат в създаването на условия и ясни пътища за достъп до заетост. За
правителствата заетостта по същия начин е ключова за интеграцията на бежанците. Работата е
тясно свързана с другите интеграционни области като достъп до жилище, събиране на
семейството, език, здравеопазване, шофьорска книжка, мрежи за подкрепа, грижа за децата и
самия процес по предоставяне на убежище.
Като част от Цялостната рамка за действие при движения на бежанци в големи мащаби,
приложена към Нюйоркската декларация за бежанците и мигрантите, приета от Общото събрание
на ООН през 2016 г., приемащите държави се съгласиха да „предприемат мерки, за да дадат
възможност на бежанците да използват по най-добрия начин техните умения и способности,
признавайки, че бежанците, които имат права и възможности, са по-способни да допринесат за
собственото си благосъстояние и благосъстоянието на своите общности, както и да инвестират в
изграждането на човешки капитал, самостоятелност и общи умения като жизненоважна стъпка
към намирането на дългосрочни решения” (§ 13 „в“ и „г“).
Докато отговорността на държавата е да създаде подходяща законова рамка, интеграцията
изисква тясното сътрудничество и координация на управленските структури на национално,
регионално и общинско ниво. Националните служби по заетостта имат особено важна роля в този
контекст. В същото време частните агенции за наемане на персонал също са много активни в
осигуряването на заетост на бежанците. Освен самите работодатели, асоциациите на
работодателите често подкрепят своите членове в тези усилия, като те също играят значителна
роля при създаването на условия за устойчива трудова заетост. Интеграцията също изисква
координация на всички заинтересовани страни по места. По-конкретно успешната интеграция на
бежанците на пазара на труда може да бъде постигната само чрез съвместни усилия на всички
отговорни участници, като например на работодателите и техните асоциации, на синдикатите, на
съответните граждански организации, а също и на самите бежанци. Работодателите могат да
предоставят на бежанците възможности чрез стажове, обучение на работното място и накрая
заетост; търговските камари и асоциациите на работодателите могат да помогнат с ориентирането в правната рамка; синдикатите могат да работят заедно с компаниите за създаването на
приветлива среда за бежанците и за гарантирането на това, че техните права и задължения като
служители са ясно посочени и уважавани; гражданското общество може да подкрепя с
намирането на подходящи работни позиции и с обучението на всички участници; академичната
общност може да документира кои подходи дават обещаващи резултати и кои не. Особено важно
е бежанците да бъдат част от процеса при намирането на решения за трудностите, пред които са
изправени, и при разпространяването на идентифицираните добри практики.

ВКБООН (2013), „Ново начало: Интеграцията на бежанци в Европа“, стр. 76, https://bit.ly/2DZtDt9
ОИСР (2016), „Да направиш интеграцията работеща: Бежанците и останалите, които се нуждаят
от международна закрила“, https://bit.ly/1nqcII8
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Въведение

В много държави работодателите положиха значителни усилия, за да се свържат с бежанците, да
ги подкрепят и интегрират на новите им работни места. Това е особено видимо в страните, които
са на предна линия при последното увеличение на пристигащите в Европа бежанци, както и в
страните, които имат дълга традиция при приемането на презаселени бежанци. Този процес е
резултат както от политиките за корпоративна социална отговорност, така и благодарение на
действителните икономически ползи за бизнеса от мобилизирането на уменията на бежанците.

Методология
Чрез серия регионални диалози за „Наемането на работа на бежанци” ОИСР и ВКБООН събраха
работодатели и работодателски организации, които да споделят научените уроци за това как да
се стимулира заетостта сред бежанците. Тези диалози се проведоха на ниво ЕС (Брюксел, юни
2016 г., с подкрепата на Консултативния комитет за бизнес и промишленост към ОИСР); в
скандинавските страни (Копенхаген, септември 2016 г.), в немскоговорящите страни (Мюнхен,
декември 2016 г., заедно с Търговската камара на Мюнхен и Горна Бавария, Австрийската
икономическа камара (АИК) и Швейцарската асоциация на работодателите); и в Северна Америка
(Торонто, май 2017 г., заедно с Регионалния съвет на Торонто за заетост на имигрантите и
„Имиграция, бежанци и гражданство Канада” [ИБГК]). Прайсуотърсхаус Купърс (ПуК) подкрепи
организирането на три от четирите диалога. Общо над 150 работодатели участваха в дискусиите
и очертаха ключови параметри на този План за действие. Планът беше изработен и въз основа на
допълнителна информация от последващи консултации с бежанци, правителства и гражданско
общество, в рамките на които бяха обсъдени крайните изводи от диалозите с работодателите и с
работодателските организации.
Планът за действие се състои от 10 „области на действие”, които са идентифицирани като ключови
при подкрепянето на успешната интеграция на бежанците на пазара на труда. Тези области на
действие илюстрират процеса и проблемите, пред които са изправени работодателите по
отношение на наемането на бежанци. За всяка област на действие е очертана подкрепата, която
могат да предоставят правителствата, гражданското общество, работодателите и бежанците.
Планът за действие е структуриран по следния начин: като начална точка работодателите трябва
да бъдат в позиция да се ориентират в административната рамка по отношение на трудовите
права (Действие 1) и да имат достатъчна правна сигурност за продължителността на престоя на
работниците бежанци (Действие 2). Щом бъдат постигнати тези предварителни условия, първата
необходима стъпка в процеса по интеграция в трудовия пазар е първоначалното оценяване на
уменията на бежанците (Действие 3). Ако бъдат идентифицирани пропуски в уменията в рамките
на този процес, могат да се вземат необходимите мерки за преквалификация и повишаване на
квалификацията и така да се увеличи шансът за заетост на бежанците (Действие 4). На тази
основа може да бъде осъществено подходящо „напасване“ на уменията на бежанците с нуждите
на работодателите (Действие 5). Равните възможности са предварително условие (Действие 6) за
справедлив процес по наемане на персонал, а работната среда трябва да бъде подготвена
(Действие 7). Създаването на условия за дългосрочна заетост има нужда от специфично
внимание (Действие 8). За да бъде гарантирано, че мащабни модели за заетост на бежанци са
поддържани и подкрепяни от работодателите, жизнено важно е да бъде обяснена икономическата изгода от заетостта (Действие 9). В заключение, различните заинтересовани страни трябва да
работят ефективно и ефикасно заедно (Действие 10). Този План за действие цели да вдъхнови
целенасочени действия на ниво политики и структуриран подход за координация между различните заинтересовани страни. Целта е да бъдат подкрепени работодатели, правителства,
представители на гражданското общество и самите бежанци, като по този начин бъде извлечено
най-доброто от уменията на бежанската общност в полза на всички тези участници в процеса по
осигуряване на заетост. Важно е да се подчертае обаче, че в зависимост от съответния
национален контекст не всички специфични действия, които са предложени, задължително ще
намерят приложение.
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Въведение

Каре 1 • Терминология
Получили международна закрила лица: Нуждата от международна закрила възниква,
когато дадено лице е извън своята държава по произход и няма възможност да се
върне, защото би било изложено на риск заради невъзможността или нежеланието на
държавата да му предостави закрила. Бежанците по дефиниция се нуждаят от
международна закрила. В допълнение, лицата, които са извън своята страна на произход, но не отговарят на изискванията за бежански статут, може при определени
обстоятелства също да се нуждаят от международна закрила временно или дългосрочно. Те биха могли да получат такава чрез допълнителни механизми или чрез
временна закрила или легален режим на престой.
Бежанци: Бежанец е всяко лице, което отговаря на критериите за допустимост според
дефиницията за бежанец в съответните международни или регионални правни
инструменти, мандата на ВКБООН или националното законодателство. Съгласно много
от тези инструменти бежанец е лице, което не може да се завърне в своята страна на
произход заради основателно опасение от преследване по причини на неговата раса,
религия, националност, принадлежност към определена социална група или политически възгледи, или е принудено да напусне своята страна на произход заради
безогледно насилие или други събития, които сериозно нарушават обществения ред,
или е подложено на заплаха за живота, безопасността или свободата си в резултат на
това.
Презаселени бежанци: Презаселените бежанци са избрани и преместени от страна, в
която са потърсили закрила, в трета страна, която се е съгласила да ги приеме – като
бежанци – със статут на постоянно пребиваващи. Предоставеният статут гарантира
закрила от връщане, като нито едно лице не може да бъде върнато в страна или на
територия, където е изложено на риск от преследване, изтезания или на други форми
на тежки или непоправими вреди. Държавите осигуряват на презаселения бежанец и
на неговото/нейното семейство или на лица, които са на негова/нейна издръжка,
достъп до права, сходни с тези, с които се ползват гражданите.
Търсещи международна закрила лица: Лицата, които търсят международна закрила,
са все още с неопределен статут. В държавите с индивидуализирани процедури, лице,
търсещо закрила, е някой, по чиято молба все още не е било взето окончателно
решение от отговорния административен орган. Това може да се отнася също за някой, който все още не е подал молба, но може да се нуждае от международна закрила.
Не всяко лице, което търси закрила, накрая ще бъде признато за бежанец, но всеки
бежанец в държави с индивидуализирани процедури първоначално е лице, търсещо
закрила.

Забележка: Докато някои препоръки засягат и могат да се прилагт спрямо търсещите закрила лица, фокусът на
този План з а действие са бежанците и другите лица с предоставена международна закрила.
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ДЕЙСТВИЕ

1

Ориентиране в
административната
рамка

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
Докато държавите от ОИСР, в съответствие с Женевската конвенция от 1951 г. за статута на
бежанците, са предоставили пълен достъп до пазара на труда на бежанците, това невинаги е
случаят с лицата със субсидиарна или временна закрила и с лицата, търсещи закрила, които
очакват решение по молбата си. Освен това някои страни имат специфични правила за лицата,
чиято молба е била отхвърлена, но депортирането им е временно отменено (например „статут на
толериране” в Германия). Такива лица може да имат право да работят при ограничени условия.
Тази разнородност на трудовите права според вида статут създава предизвикателства за
компаниите.
Работодателите и отделите по човешки ресурси често нямат познанията и подкрепата, които са
необходими при ориентирането в правилата и разпоредбите в тази област. В резултат на това е
възможно те да надценят съществуващите административни ограниченията и просто да
отхвърлят молбите за работа на търсещи и получили закрила лица. Конкретно при малките и
средни предприятия, които по принцип нямат самостоятелни отдели по човешки ресурси,
бюрократичните изисквания и останалите пречки често се възприемат като прекалено сложни и
времеемки.
Някои асоциации на работодатели или търговски камари са свършили невероятна работа при
предоставянето на обобщена информация на техните членове и предлагат също консултантски
услуги. Въпреки това често може да бъде трудно да се узнае на кои източници на информация
да се вярва и коя информация е най-актуална. Освен това тъй като индивидуалните молби за
кандидатстване за работа винаги отразяват уникални ситуации, несигурността за компанията
продължава да бъде много голяма – особено когато решенията за съответните разрешителни
за работа се вземат на местно ниво.
Самите търсещи и получили закрила лица невинаги изцяло познават правните условия и
ограничения, при които могат да работят. Това увеличава риска от експлоатация или друг вид
заетост извън закона.
Наемането на работа в определени сектори понякога изисква допълнителни разрешителни и
сертификати, които бежанците невинаги притежават предварително. Въпреки че съществуват
механизми за преодоляване на този проблем, намирането на подходяща и актуална информация
за наличната подкрепа невинаги е лесно.
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Знаехте ли?
Докато достъпът до трудовия пазар може да бъде обект на определени административни изисквания (например
разрешителни за работа), бежанците имат законовото право да работят във всички страни от ОИСР. Правата и
задълженията на търсещите закрила лица (т.е. лицата, които очакват крайния резултат по своята молба за
закрила) се различават драстично в отделните страни. Повечето държави обаче предоставят достъп до пазара
на труда на някои групи кандидати сред търсещите закрила при определени условия: изпити или определен
период на изчакване от подаването на молбата, който варира от 2 месеца в Италия до 12 месеца във
Великобритания. В Австралия, Канада, Чили, Гърция, Мексико, Норвегия и Швеция някои групи търсещи
закрила лица имат принципното право незабавно да започнат работа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта
•
Създайте добре организирани процедури за издаване на разрешителни за работа
или други необходими сертификати, основани на ясни административни правила;
•
Създайте необходимите гаранции, че процедурите се прилагат по идентичен начин
в цялата страна и ограничете възможностите за неспазването им на местно ниво;
•
Ако няколко отделни агенции са включени в процеса на предоставяне на
разрешения или лицензи за работа, насърчете сътрудничеството между работодатели,
служби по заетостта и имиграционните власти;
•
Осигурете актуална и всеобхватна информация на работодателите, които искат да
наемат търсещи или получили закрила лица, включително насоки за отделните стъпки в
процеса, както и индивидуална подкрепа, например чрез горещи телефонни линии;
•
Осигурете обучение на служителите от отделите за човешки ресурси относно
изискванията, свързани с наемането на работа търсещи или получили закрила лица и
техните права;
•
Осигурете правна информация на работодателите, включително чрез брошури,
информация онлайн и чрез специално предназначени „горещи линии”.

За бежанците
•
Информирайте се за условията и обхвата на правото да работите и демонстрирайте
разбиране на правната рамка пред работодателя, например в молбата си за работа;
•
Запознайте се с правната рамка за заетост в приемащата страна;

За гражданските организации
• Създайте информационни услуги за работодатели и съставете бази данни за
административната рамка за заетостта на бежанците.

практи
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За гражданските организации В Канада „Имиграция, бежанци и гражданство Канада” [Immigration, Refugees and Citizenship Canada], в сътрудничество с множество партньори, състави ръководство за работодателите, които имат интерес да наемат бежанци. Ръководството включва широк набор от практическа
информация, включително социално-икономически характеристики на сирийските бежанци, на
сирийската образователна система, както и информация за проверките за сигурност, през които са
преминали бежанците. Ръководството обяснява също финансовите стимули, които са на разположение,
както и останалата подкрепа за работодателите, които наемат бежанци. Вж. https://bit. ly/2HkFVje.

ие
ожен
Прил 1
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ДЕЙСТВИЕ

2

Предоставяне
на достатъчна
правна сигурност
на работодателите

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
Съществува не само объркване за различните трудови статути и потенциални трудови права, но
също и несигурност относно продължителността на престоя в приемащата страна на търсещите
и получили закрила лица, а това създава допълнителни усложнения по отношение на заетостта.
Докато бежанците обикновено имат сигурен правен статут, в някои страни той може да бъде
обект на подновяване след няколко години. Освен това другите лица, получили международна
закрила, може да са изложени на допълнителна несигурност относно подновяването на
разрешението им за пребиваване, което обикновено се дава само на годишна база.
Динамичните политики в сферта в приемащата държава, които несъмнено са отвъд контрола на
работодателите, могат да променят условията, съгласно които бежанците са в състояние да
останат и съответно да работят.
Тази несигурност може да възпре работодателите да вземат предвид кандидатурите за работа
на лицата с временен статут, включително когато обмислят инвестиране в повишаването на
тяхната квалификация и обучение. На практика по този начин несигурният правен статут може
силно да повлияе върху шансовете за достъп до трудовия пазар на получилите международна
закрила лица.
Това се отнася също за професионалното образование и обучение чрез стажове, което в много
страни осигурява обещаващ път към трайна заетост за много лица, получили международна
закрила. Като се има предвид, че обучението може да отнеме до три години, приемането на стаж
на търсещи и получили международна закрила лица с несигурен правен статут представлява
значителен риск за работодателите.
В допълнение е възможно самите получили закрила лица да бъдат по-малко склонни да се
включат в ученето на езика на приемащата страна, да започнат дълго обучение или да
придобият други видове умения, които са специфични за страната, ако има несигурност относно
техните перспективи да останат в нея.
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Знаехте ли?
От януари 2015 г. до юни 2017 г. 1,3 милиона положителни решения са били предоставени на първа инстанция по
молби за международна закрила в ЕС, Швейцария и Норвегия, сред които: 766 400 лица са получили бежански
статут (58% от положителните решения на първа инстанция), 422 000 лица са получили субсидиарна закрила
(32%), а 125 000 други – са получили друг вид хуманитарен статут (10%). Делът на лицата със субсидиарна закрила
се е увеличил до 50% през първата половина на 2017 г.
Съгласно Квалификационната директива на ЕС 2011/95/EС на бежанците трябва да бъде предоставено
(подновяващо се) разрешение за пребиваване за най-малко три години, а на лицата със субсидиарна закрила –
за най-малко една година.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта
•

Обмислете потенциалното негативно въздействие върху интеграцията на трудовия
пазар от издаването на често подновяващи се разрешения за пребиваване на бежанци
и още по-краткосрочни разрешения за пребиваване на лица със субсидиарна закрила;
• Намалете риска за работодателите, които инвестират в професионалното обучение
на търсещи и получили закрила лица с несигурно или ограничено във времето
разрешение за престой в страната, като създадете схеми, които осигуряват правни
гаранции за периода на обучение.

За асоциациите на работодателите
•

Информирайте работодателите за трудовите права на търсещите и получили
закрила лица;
•
Представете аргументи пред правителствата за това как правната несигурност
представлява пречка пред наемането на лица, получили международна закрила, или
пред инвестирането в допълнително им обучение.

За гражданските организации
•

Помагайте на бежанците и работодателите с информация относно трудовите права.

е добри
Ощ
п

ил

ив
ктик
ра

Пр

ож
е
1 ние

Осигуряване на разрешения за пребиваване по време на професионално образование и обучение

За да увеличи правната сигурност за работодателите, Германия приложи през 2016 г. нова схема, която
позволява на лицата, търсещи закрила, и на „толерираните” лица – като последните са тези, чиито молби
за международна закрила са били отхвърлени, но те не могат да бъдат депортирани заради административни или други пречки – да се включат в стажантски програми. Схемата гарантира, че по време на
професионалното обучение, което обикновено отнема три години, лицата могат да останат в страната
дори ако тяхната молба за закрила е била отхвърлена. Освен това, ако те си намерят работа след
завършване на обучението, имат право да останат легално в Германия за още две години. Тази уредба
създава силни стимули за завършване на обучението и за намирането след това на работа. Тя освен това
намалява риска работодателите да не възвърнат инвестициите, вложени в обучителни стажове за
работници, които трябва да напуснат страната.
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ДЕЙСТВИЕ

3

Идентифициране
и проверка
на уменията
на бежанците

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
Бежанците са спадали към разнообразни социално-икономически прослойки в страните си по
произход. Някои са високо образовани и са работили като инженери, лекари или изследователи
преди да напуснат. Други имат управленски или предприемачески умения, докато трети са били
на професионални позиции или са заемали квалифицирани търговски работни места. Четвърти
все още не са завършили своето образование или са ходили на училище само няколко години,
ако въобще са ходили. Тази разнородност на профилите е както предизвикателство, така и
възможност. Като начало тя изисква да бъдат идентифицирани уменията, които бежанците вече
притежават при пристигането си, като се вземат предвид техните официални квалификации,
предишен професионален опит, както и в по-общ план техните способности и мотивация.
Подобна инвентаризация е необходима, за да се ограничат неяснотите за работодателите, които
обмислят да наемат бежанци. На първо място, тъй като бежанците често не говорят езика на
приемащата държава при пристигането си, за работодателите е трудно да оценят техния
професионален потенциал. На второ място, вследствие на тяхната специфична ситуация,
бежанците често нямат документи, за да докажат своето образователно ниво (особено когато са
избягали от райони на конфликт) и са изправени пред трудности да предоставят препоръки от
предишни работодатели. На трето място, бежанците обикновено идват от страни, чиито бизнес
среди и образователни системи са слабо познати на потенциалните работодатели. Това може да
увеличи несигурността у компаниите за професионалните способности на кандидатите. По тази
причина работодателите може да подценят уменията и квалификациите на бежанците. Данни от
Европейското проучване на работната сила (2014 г.) показва, че за бежанците с висше
образование, които са на работа в Европа, има три пъти по-голяма вероятност да бъдат на
работни позиции под нивото на официалната им квалификация, в сравнение с родените в
съответната страна (60% спрямо 21%), както и два пъти по-голяма вероятност спрямо останалите
мигранти (30%).
За да бъде намалено нивото на несигурност у работодателите, е изключително важно тяхното
участие при разработването и прилагането на методи за оценка на уменията на бежанците.
Подобна стъпка би насърчила и приемането на оценка, дадена на кандидат от друг работодател.
Разработването на онлайн механизми за самооценка също би могло да помогне на бежанците да
идентифицират пропуски в квалификацията си и да намерят налични услуги за повишаването й.
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Знаехте ли?
През лятото на 2017 г. „Талант отвъд граници” [Talent Beyond Borders], неправителствена организация, която
подпомага контакта между бежанци и работодатели, очерта уменията и пригодността за заетост на
представителна извадка от близо 10 000 профила на бежанци, мнозинството от които в Ливан и Йордания. Над
една трета от участниците са съобщили, че са завършили висше образование; уменията в областта на
информационните технологии са били най-често посочваните. Над една трета също така са заявили, че говорят
втори език, а мнозинството от тази група са посочили, че вторият език е английски. Най-популярните професии
са били инженер, професор/лектор, учител, счетоводител, както и служител в областта на информационните
технологии.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта

•

Осигурете подкрепа за работодателите по отношение на оценката на уменията
(включително на професионалните умения и предишния трудов опит), както и
гарантирайте, че тези услуги са широкоразпространени и на разположение безплатно
или срещу минимална такса;
•
Подобрете процесите и информацията за признаването и оценяването на
чуждестранни дипломи/квалификации и на неформални умения;
•
Идентифицирайте и намерете отговор за специфичните пречки, пред които може
да са изправени жените бежанки във връзка с оценката на уменията им;
•
Включете работодателите в разработването и прилагането на механизми за
проверка на уменията;
•
Окуражавайте използването на онлайн механизми като например Механизма на ЕС
за профилиране на уменията за лица, които не са граждани на ЕС (граждани на трети
страни): https://bit.ly/2IZEur0.

За работодателите
•

Осигурете възможности на бежанците да демонстрират своите умения и насърчете
кандидатите да предоставят препоръки, например от социални работници, спонсори
или ментори;
•
Бъдете наясно, че от бежанците не може да се очаква да предоставят
определена информация/документи от страната им на произход.

За асоциациите на работодателите
•

Стимулирайте работодателите, които организират стажове за бежанци, да
предоставят препоръки;
• Улеснете споделянето на опит сред работодателите по отношение на механизмите
за проверка на уменията.

За бежанците
•
Погрижете се да имате своите квалификации и други подходящи документи
преведени на местния език;
•
Идентифицирайте възможности за сертифициране както на официалните
квалификации, така и на неформалните си умения;
• Потърсете как възможно най-скоро да ви бъде призната шофьорската книжка или
да придобиете чрез изпит шофьорска книжка за съответната страна.
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За гражданските организации
• Осигурете информация за страните на произход на бежанците, например данни
относно основните промишлености, трудовата култура и т.н.

Оценяване на неформалните умения чрез компютърен тест: Мнозина от бежанците, пристигнали неотдавна в приемащата
държава, нямат официални свидетелства за професионални квалификации. За да оцени неформалните умения на бежанците, Германската обществена служба за заетост е разработила компютърни тестове за идентифициране на
уменията (“MYSKILLS”). За да се установи кои умения могат да бъдат пренесени към реалната работна среда, в рамките
на тестовете се излъчват видеа, на които работници извършват стандартни задачи за конкретна професия. Кандидатите
трябва да открият грешките или да поставят задачите в правилната последователност. Разработена в сътрудничество с
работодателски асоциации, за да гарантира съвместимостта с изискванията на реалното работно място, оценката на
уменията отнема около четири часа и се извършва под надзора на експерт в обществената служба по заетост.
Изпитването към момента е налично на шест езика и ще бъде въведено за общо 30 професии. Вж. https://
bit.ly/2G2GGMy (на немски).

ДЕЙСТВИЕ

Развиване на
умения за работа

4
ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
След първоначалната инвентаризация на уменията на бежанците е необходимо да се вземат
предвид други фактори, които определят тяхната готовност за работа. Тези, които са преживели
травма, може да се нуждаят от подкрепа от специални здравни и социални служби, преди да
започнат работа. Недостатъчните познания по езика на приемащата държава и различията в
изискванията за конкретна позиция в техните страни на произход спрямо тези в приемащата
държава може също да означават, че бежанците имат нужда да изградят нови умения или да
развият вече съществуващи такива. Бежанците също трябва да бъдат наясно с обичаите на
местния трудов пазар. Случаи, в които бежанци са прекарали дълги периоди без работа, могат
да имат отрицателен ефект върху увереността и мотивацията, както и надеждността им в очите
на работодателите.
Езикът е едно от най-важните специфични за приемащата държава умения, за чието
придобиване бежанците имат нужда от помощ. Важно е възможностите, които са на
разположение за подобряване на езиковите умения, да са съобразени със специфичните нужди
на отделни групи сред бежанската общност (особено с тези на жените и/или самотните родители
с деца), с различни нива на владеене на езика, както и да бъдат на разположение на бежанци с
различни нива на грамотност. Когато бежанците са усвоили базови познания по езика на
приемащата страна, трябва да се организират последващи езикови обучения, фокусирани върху
изискванията на конкретна професия. Опитът показва, че подобно обучение е особено
ефективно в случаите, когато бъде осигурено в работна среда.
Бежанците с предишен професионален опит може да трябва да се сдобият с някаква
информация за практиките в тяхната област, които са специфични за приемащата страна
(например процедури и правила, организация на работния ден, специфично електронно
оборудване и софтуер и т.н.). За да има възможност за това, бежанците би трябвало да имат
достъп до съответните програми за професионално обучение, които в идеалния случай се предоставят на работното място (например стажове).
Освен това бежанците би трябвало да бъдат подкрепяни да проучват възможностите на пазара
на труда, които отговарят на техните умения, или при необходимост да бъдат ориентирани към
алтернативни сектори на заетост. В определени сектори административни или други пречки като
необходимост от специални разрешения могат да изискват краткотрайна заетост в страничен
бранш, докато протича процесът по лицензиране.

13

© ОИСР/ВКБООН 2018 Ангажиране на работодателите при наемане на бежанци

Знаехте ли?
Според Европейското проучване на работната сила (2014 г.) по-малко от 30% от пълнолетните бежанци, които
имат базови познания по езика на приемащата страна, са наемани на работа.
За разлика от това, от бежанците, които имат междинно ниво на владеене на езика, близо 60% са наети на
работа. За тези, които говорят свободно езика на приемащата страна, нивото на заетост достига 67% и е
сравнимо с това на гражданите на съответната страна.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта

•

Осигурете езиково обучение, което е разработено спрямо уменията на бежанците,
техния произход и специфични нужди, като особено внимание бъде обърнато на жените
и самотните родители;
• Осигурете езиково обучение, което е съобразено с професията, както и целенасочено професионално обучение, в идеалния случай в работна среда;
• Осигурете финансова подкрепа или заеми за бежанците, които имат нужда да
посещават шофьорски курсове.

За работодателите
•
Предлагайте стажове и/или менторски програми, за да дадете на бежанците
възможност да придобият първи опит на пазара на труда в приемащата страна.

За бежанците
•

Потърсете как да усвоите местния език и други необходими умения, за да ускорите
интеграцията на работното място;
• За търсещите закрила лица – когато е възможно, не чакайте да получите сигурен
статут, за да научите езика или да развиете професионални умения, които биха
подобрили вашите шансове за заетост в страната;
•
Участвайте в менторски програми, както и в програми за стажове, когато те са на
разположение;
• Опитайте да намерите платени стажове или възможности за доброволчество като
входна врата към пазара на труда, както и за да създадете мрежи от контакти;
• Запознайте се с местния пазар на труда, включително с неговото функциониране (с
особеностите по отношение на практиките на наемане на персонал и т.н.), както и с
правилата и обичаите на пазара на труда.

За гражданските организации
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•
Улеснете възможностите за обучение на бежанци относно местните практики на
пазара на труда и относно етикета на работното място;
• Създайте системи за насочване между гражданските организации с цел обмен на
информация за други налични услуги за подобряване на готовността на бежанците за
включване на пазара на труда.

Надграждане на предишен опит В отговор на големия брой новопристигнали бежанци Швеция

въведе „Ускорена инициатива“, за да стимулира бързата интеграцията на пазара на труда на
бежанците с професионален опит в сектори, в които се наблюдава недостиг на служители, като
например специалисти в здравеопазването и учители. Ускорената програма предоставя цялостен
интеграционен пакет за около 20 различни професии, включително професии, за чието практикуване
се изисква диплома (регулирани), като например учители и лекари, както и по-малко квалифицирани
професии като художници и професионални шофьори. Ускорената програма е разработена в тясно
сътрудничество със синдикатите и асоциациите на работодателите. Инициативата започва с първоначално очертаване и проверка на уменията. Като втора стъпка бежанците участват в програми на
техния собствен език, които очертават местните практики в съответната професия, както и в езикови
курсове по шведски. Това им позволява да разширят своите професионални умения от самото начало,
без да трябва да чакат, за да достигнат необходимото ниво на свободно владеене на шведски.
Вж. https://bit.ly/2IJ4OVW.

ДЕЙСТВИЕ
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Съчетаване на
уменията на
бежанците
и нуждите
на работодателите
ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД

След като бъдат идентифицирани съществуващите и необходимите допълнително придобити
умения на бежанците, ключово предизвикателство е свързването на работодателите, които
търсят да наемат кандидати със специфични умения, с бежанци, които притежават съответните
умения. Намирането на подходящи работни позиции, което е предизвикателство дори при нормални обстоятелства, по ред причини е по-сложно за бежанците. Първо, те често нямат необходимия социален капитал и мрежи от контакти. Второ, служителите в обществените или частните
служби по заетост може да не са запознати със специфичната ситуация на бежанците, особено
в страни с традиционно ограничен или нисък брой пристигащи лица. Трето, и пряко свързано с
горното, специалистите по наемане на персонал може да нямат опита или познанията, за да
могат по подходящ начин да идентифицират бежанците с профили, отговарящи на търсенето.
Четвърто, самите бежанци може да не са наясно с каналите, по които биват обявявани и
попълвани свободни места в тяхната област на специализация. На последно място, бежанците
може да бъдат географски прекалено далеч от работните места, които биха
отговорили на техните умения.
В този контекст важен елемент, който трябва да се вземе предвид, е, когато е възможно и
подходящо, настаняването на бежанците да е съобразено с профила на техните умения и с
местните нужди на пазара на труда. Предварително условие за подобен сценарий е двата параметъра да са известни.
Въпреки че само по себе си не представлява насочване към конкретни работни позиции,
вземането предвид на възможностите за заетост при идентифициране на общностите, в които
бежанците ще живеят, е важно. Някои бежански групи например произхождат от предимно
земеделски райони и по тази причина имат умения, които потенциално биха могли да бъдат
В по-общ план работодателите би трябвало да бъдат наясно и да имат достъп до профилите с
умения на бежанците. За да осъществят работодателите контакт с потенциални служители,
трябва да има налична и достъпна информация за техните квалификации (докато в същото
време се гарантира спазване на съответните мерки за защита на личните данни). Особено
практична мярка за постигане на тази цел са трудовите борси. Ако бежанците и работодателите
са добре подготвени, борсите могат да бъдат мощно средство за преодоляване на пропуските
от информацията, които обикновено разделят потенциалните кандидати от възможностите за
работа.
Онлайн платформи, които са посветени на заетостта на бежанците, също са успешно тествани, и
„напасват“ умения и нужди в рамките на дадена страна (например „Работни места за бежанци“
[Jobs4refugees] в Германия) или трансгранично (например „Талант отвъд граници“). В същото
време вече съществуват и професионални мрежи, посветени на темата (например „Наука за
бежанци“ [Science4refugees], разработена от ЕС), а някои действащи от по-рано мрежи отвориха
своите интернет портали за бежанци (например програмата „Добре дошъл талант“ [Welcome
Talent] на LinkedIn).

Знаехте ли?
Мнозинството от страните от ОИСР настаняват търсещите закрила лица и/или бежанците на територията на
цялата страна, но при осъществяването на тези политики рядко се вземат предвид условията на местния пазар
на труда. Проучванията сочат, че отчитането на тези условия, както и на нуждите в областта на заетостта при
методите за разпределяне на лицата на територията на страната, води до значително по-голяма заетост и
приходи, както и до по-добри възможности за интеграция, включително в дългосрочен план.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта

•

Вземете предвид уменията на бежанците и нуждите на местния пазар на труда,
когато решавате къде да бъдат настанени;
•
Обучете служителите в службите по заетостта, за да повишите тяхната
информираност за специфичните проблеми и умения на бежанците;
• При необходимост, насочете бежанците с потенциално гъвкави умения към подобни
на техните професии или алтернативни сектори на заетост;
• Улеснете по-доброто „напасване“ между наличните работни позиции и уменията на
бежанците;
• Организирайте трудови борси, за да свържете работодатели с бежанци.

За работодателите
•

Потърсете контакт с бежанците, като преминете отвъд традиционните форми на
наемане на служители например чрез свързване с граждански организации, които
работят с търсещи и получили закрила лица;
• Работете в по-тясно сътрудничество с обществените власти, както и с обществените
и частните служби за заетост, за да идентифицирате по-добре и да използвате по
най-добрия начин съществуващите възможности за заетост на бежанци.

За бежанците
•

Активно търсете работодатели, които наемат кандидати със сходен на вашия трудов
профил, включително чрез трудови борси;
• Използвайте неформални трудови мрежи чрез неправителствени организации и се
запознайте с главните канали за наемане на служители.

За гражданските организации
•
Разработете или адаптирайте онлайн платформи, за да подкрепите достъпа на
работодателите до набора от умения на бежанците.
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Организиране на трудови борси за бежанци Един от начините за преодоляване на разделението

между бежанците, търсещи работа, и потенциалните работодатели са трудовите борси. „Големи
възможности“ [Chancen:reich], НПО, базирана в Австрия, организира в сътрудничество с обществената
служба по заетостта първия австрийски кариерен форум за бежанци през 2016 г. във Виена. 90
компании, участвали във форума, информираха 3500 търсещи и получили закрила лица за над 1000
възможности за работа и обучение. На място бяха проведени около 900 интервюта за работа и за над
200 работни места бяха сключени договори. Освен традиционните изложбени щандове на
компаниите бяха осигурени семинари по бежанско право и обучение по интеграция, а за бежанците
имаше семинари за най-важните стъпки за намирането на работа в Австрия. Успехът на събитието
стана причина за втори подобен форум, проведен в Инсбрук през 2017 г.
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Предоставяне
на равни възможности
при наемането на
служители и борба
със стереотипите

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
По време на процеса на подбор на персонал практики и изисквания, които на пръв поглед
изглеждат балансирани/обективни, може всъщност да поставят бежанците в по-неблагоприятно
положение и да представляват особени трудности за тях. Освен езиковите проблеми, бежанците
може да нямат познания за практиките, които са специфични за страната и ръководят процеса
по наемане на работа. Те може също така да имат затруднения при събирането на всички
документи, които се изискват стандартно при процедурите по наемане на служители, както и
може да бъдат по-малко мобилни или да имат специфични ограничения, за да бъдат на раз положение за интервюта.
Един проблем, който многократно се появява в дискусиите с работодателите, се отнася до
препоръките от предишни работодатели и проверките за сигурност. Свързването с компании в
страната на произход на бежанците често е невъзможно. Освен това краткият трудов стаж в
приемащата държава, ако изобщо има такъв, често означава невъзможност за получаване на
информацията, която работодателите търсят. Извадки от полицейските регистри може също да
бъдат особено трудни за получаване, особено за тези бежанци, които са пристигнали наскоро.
Освен това на бежанците би трябвало да бъде предоставена информация за специфичните за
страната обичаи и структури на работното място, което да позволи по-лесен адаптационен
период, както и да гарантира по-добро разбиране за това как работи процесът по наемане на
работа. За да се гарантира, че бежанците имат равни възможности при процесите по подбор на
персонал, обществените и частните служби по заетост и заинтересовани страни от гражданското
общество могат да им окажат съдействие при подготовката на автобиографии и мотивационни
писма, както и за това как да подходят към интервю за наемане на работа. Особено ефективен
начин за предоставяне на подобна подкрепа е чрез менторски програми.
Много работни позиции за бежанци включват пътуване до работното място. Кандидатите, чиято
мобилност е затруднена заради финансови или географски пречки, може изобщо да не кандидатстват за отдалечени позиции или да имат ограничени възможности да бъдат избрани. Тъй
като при пристигането си бежанците често не притежават (валидна) шофьорска книжка, това
може също да ограничи тяхното търсене на работни позиции до райони, които са по-лесно
достъпни чрез обществен транспорт. Този проблем се усложнява в селските райони, където
общественият транспорт често е рядък, както и в определени професионални сфери, в които
работните места са мобилни, като например в строителния сектор.
На последно място стереотипите за бежанците могат да бъдат пречка пред получаването на
работна позиция. Стереотипите могат да са причина за дискриминация при наемане на работа и
за негативно отношение към бежанците, но също и за неосъзнати предразсъдъци – стереотипи,
които хората не са наясно, че имат, но според които действат несъзнателно. По тази причина
скрити предразсъдъци у работодателите също могат негативно да въздействат върху техните
решения за наемане на служители, без работодателите да са наясно с това.

Знаехте ли?

Тестване с недействителни автобиографии разкри в много страни, че имената на кандидатите имат значение
при подбора на служители. Проучванията показаха, че за да бъде поканено на интервю за работа, лице с име,
„което звучи имигрантско”, трябва да напише 3-4 пъти повече молби за кандидатстване в сравнение с лице,
което има познато звучащо име, но иначе идентична автобиография.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта

•

Предлагайте подкрепящи услуги (транспорт, грижи за деца, гъвкави часове и т.н.),
които увеличават възможностите за бежанците в селските и отдалечени райони да имат
достъп до работни места и обучение, с конкретен фокус върху жените бежанки;
•
Повишете информираността чрез кампании, програми за обучение и др. срещу
дискриминация, ксенофобия, както и съзнателно и несъзнателно стереотипизиране;
•
Създайте механизми за борба с дискриминацията, включително чрез лесно
достъпни структури за подкрепа на жертвите на дискриминация;
•
Премахнете административните пречки за платени стажове;
•
Ограничете рисковете за работодателите, в случай че служителите бежанци не
разполагат с документацията за трудовия стаж или с други удостоверения.

За работодателите
•
Прилагайте политика на нулева толерантност спрямо дискриминацията и тормоза на работното място;
•
Осигурете възможности за краткосрочни стажове, които да осигуряват на
бежанците препоръки и други документи за обратна връзка;
•
Разчитайте на общи препоръки за характера на кандидата от социални работници, спонсори или ментори;
•
Насърчете контакта на бежанците с техни колеги, за да улесните социалната
интеграция, например чрез споделяне на автомобил, за да пътуват заедно до работа;
•
Използвайте специфични електронни системи за подбор на персонал, които са
насочени към свързване на работодателите и бежанците и са създадени от различни
заинтересовани страни, включително от частни агенции по заетостта;
•
Бъдете отворени за предложения от страна на бежанците да доведат преводач
или посредник на интервюто за работа.

За асоциациите на работодателите
•
Оценете в кои професионални сфери задължителните проверки на трудовия
стаж могат да бъдат заменени с други свидетелства за характера на кандидата;
•
Демонстрирайте, че освен че представляват етичен проблем, неосъзнатите
предразсъдъци могат да попречат на наемането на работа на нови талантливи хора и да
се отразят негативно върху бъдещото развитие на бизнеса.

За бежанците
•

Бъдете добре информирани относно правата си по отношение на достъпа до
пазара на труда и заетостта;
•
Следвайте стандартите в приемащата страна при кандидатстване за работни
позиции;
•
Подчертайте приноса си към местната общност в автобиографията и мотивационните писма, като например членство в асоциации и/или доброволческа работа;
•
Подгответе автобиография на местния език и потърсете служби, които могат да
помогнат при подготовката на този документ;
•
Ако има нужда, вземете на интервюто за работа преводач или посредник;
•
Поискайте писма с препоръки от служители, работили по Вашия случай, или от
предишни работодатели, когато това е възможно.

За гражданските организации
•
Помогнете на бежанците да подготвят своята автобиография и мотивационно
писмо, както и да се подготвят за интервюта за работа.

ДЕЙСТВИЕ

7

Подготовка
на работната среда

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
За да посрещнете и да интегрирате бежанците във вече установени екипи, се изисква
подготовка и всички – корпоративното ръководство, преките ръководители, колегите – трябва
да участват. Това може да бъде трудно начинание. Някои служители може първоначално да
нямат желание да работят заедно с бежанци или да не са сигурни как да общуват с тях.
Затрудненията могат да се дължат на комуникационни проблеми, причинени от езиковите
бариери, но може също да се дължат на схващания за културни различия, за това, че бежанците
са третирани по специален начин, на стереотипи спрямо бежанците или на общ дискомфорт по
отношение на работата с хора с различен произход.
Освен това мениджърите и преките ръководители, които не са работили с бежанци в миналото,
може да не знаят какво да очакват, каква подкрепа да предоставят или как да подходят към
чувствителни въпроси като културни различия при поведение или комуникационни стилове на
работното място.
По същия начин бежанците често се сблъскват с работна среда, която се различават от техния
предишен професионален опит. Приспособяването към различни изисквания и навици е трудно
особено когато езиковите умения са все още ограничени или когато колегите се колебаят дали
да общуват. Ако на това не бъде обърнато внимание, то може да доведе до недоразумения и
дискомфорт, както и може в крайна сметка да провокира напрежение.
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Знаехте ли?
Има все повече доказателства, че контактът с членове на други етнически групи намалява стереотипите
особено когато се осъществява в среда, в която хората се срещат като равни в рамките на всекидневни задачи,
например на работното място или в училище. Чрез улесняването на прекия контакт и чрез гарантирането, че
бежанците и членовете на приемащата общност работят в тясно сътрудничество, първоначалното отношение
или притеснения могат да бъдат преодолени.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта

•

Гарантирайте, че мерките за подкрепа на интеграцията на бежанците на пазара на
труда допълват и не пречат на мерките за заетост на местното население;
•
Разработете ясна и балансиране стратегия за комуникация с фокус върху фактите.

За работодателите
• Ангажирайте високопоставените мениджъри с това да обяснят на служителите
основанието за наемането на бежанци;
• Осигурете на служителите възможности да се включат в процеса на първоначална
интеграция на бежанците, като въведете например схеми за менторство;
•
Предлагайте обучение както на преките ръководители, така и на служителите
относно това как могат да подкрепят бежанците;
• Стимулирайте професионални и уважителни отношения и поведение на работното
място;
• Осигурете на пристигащите бежанци ясна информация за политиките на компанията и трудовите навици;
• Намерете практични начини за подкрепа при усвояването на езика от наскоро
пристигнали бежанци;
•
Уверете се, че политиките срещу дискриминацията и тормоза на работното място,
са подходящи и функциониращи;
•
Утвърдете стратегии за насърчаване на многообразието и улеснете съвместната
работа на хора с различен културен и религиозен произход.

За асоциациите на работодателите
•

Повишете информираността за важността на междукултурната комуникация на
работното място;
•
Осигурете насоки за компаниите относно подготовката на работното място преди
наемането на бежанци.

За бежанците
•

Положете усилия да разберете и да се адаптирате към новия работен контекст,
умения и трудови сектори, когато е възможно;
•
Активно търсете контакт с колегите и общувайте с тях, когато е възможно.

За гражданските организации
• Улеснете диалога между служителите и бежанците преди и по време на първоначалната фаза на подбор на персонал;
• Предлагайте обучителни курсове за междукултурна комуникация и за различни
култури на работното място.
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ДЕЙСТВИЕ

8

Предоставяне
на възможност за
дългосрочна
трудова заетост

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
Работодателите имат нужда от подкрепа не само когато се опитват да наемат на работа бежанци,
но и в средносрочен и дългосрочен план. Първият контакт с пазара на труда за много бежанци
се осъществява чрез краткосрочни ангажименти като стажове, схеми за субсидирана заетост
или временни договори. Преходът към по-стабилна заетост и прогресивните кариерни пътеки
често изискват допълнителна подкрепа за работодателите и за бежанците, защото адаптацията
към новата работна среда може да отнеме време.
От решаващо значение е бежанците, особено тези, които са нискоквалифицирани и имат
по-скромно образователно ниво, да имат гаранция, че ще получат шанс да придобият уменията,
необходими за заетост в дългосрочен план. В някои случаи това може да бъде в ущърб на
бързата заетост непосредствено след пристигането. Определени нискоквалифицирани работни
места може да бъдат на разположение в кратък период от време, но те често са циклични или
нестабилни. Ако бежанците, които нямат основни умения, останат без работа след няколко
години в приемащата страна, осигуряването на подходяща квалификация, позволяваща
връщането им на пазара на труда, ще бъде още по-трудно. По тази причина подкрепата за
интеграцията трябва да продължи отвъд първоначалното наемане на работа. Осигуряването на
възможности за комбиниране на образование и работа, както и засиленото продължаващо
обучение и образование са от ключово значение за достъпа до квалифициран труд и за
предотвратяване на възможността бежанците да имат достъп само до нискоквалифицирани
работни позиции. Това предполага нискоквалифицираните работни места на непълен работен
ден да бъдат направени по-привлекателни, като например се комбинират с продължаващо
обучение и като се гарантира, че заплащането ще е по-високо от социалните помощи. Често
заплатата за работата на непълен работен ден бива изцяло приспадана от социалното
подпомагане, което част от бежанците получават.
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Знаехте ли?
Данни от Швеция показват, че на слабо образованите бежанци им отнема над два пъти по-дълго да започнат
работа в сравнение със средно образованите бежанци; дори след период от над десет години пребиваване
нивата на заетост при тях остават 20% под тези на средно образованите.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта

•

Осигурете специално разработена, за предпочитане индивидуализирана, подкрепа за интеграция, включително за жени и лица със специфични нужди, която отчита
факта, че някои бежанци може да имат дълъг път на интеграция;
•
Помогнете на бежанците да придобият базови умения – особено езикови умения
– за да могат да допринасят и да бъдат продуктивни на работното място;
•
Осигурете конкретни служители, които да подкрепят компаниите, които наемат
бежанци през първите няколко месеца след назначаването им на работа;
•
Осигурете възможности за продължаващо обучение и повишаване на квалификацията за бежанците, които вече имат работна позиция;
•
Уверете се, че мотивацията на бежанците бързо да започнат работа не е в конфликт
с нуждата да придобият базови умения. Помислете как да създадете подходяща градация от стимули, които да подпомагат създаването на перспективи за устойчива заетост.

За работодателите
•
•

Подкрепяйте сертифицирането на уменията на заетите бежанци;
Подкрепяйте мерки за допълнително обучение и повишаване квалификацията на
бежанците, които вече са наети на работа, включително чрез по-гъвкави графици,
когато е необходимо;
• Информирайте преките ръководители за това как могат да подкрепят новите си
служители и към кого те самите могат да се обърнат, ако се нуждаят от допълнителни
насоки.

За гражданските организации
•
Повишете информираността сред нискоквалифицираните бежанци за необходимостта да потърсят баланс между нуждата от бързо започване на работа и
придобиването на базови умения и компетенции, необходими за дългосрочна заетост;
•
Осигурете възможности за менторски програми за бежанци в дългосрочен план.
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Комбиниране на програми за повишаване на квалификацията с трудов опит Моделът „Степ” [Step

Model] в Дания е дългосрочна програма, която е създадена, за да гарантира постепенна интеграция в
пазара на труда, както и да осигури подкрепа след първоначалния етап на наемане на работа.
Моделът „Степ” е насочен към новодошли мигранти, както и към вече установили се имигранти от
страни извън Западна Европа. Програмата е разработена от датското правителство заедно с общини
и социални партньори и има за цел да осигури специализирана подкрепа за интеграция, като взема
предвид уменията и квалификациите на бежанците и на другите мигранти, които отговарят на
съответните изисквания. Програмата комбинира езикови курсове с първоначално намиране на
работа и стажове в компании. Възможно е също участие в курсове за допълнително повишаване на
квалификацията и обучение, докато придобиват трудов опит в компаниите. Ако работодателите искат
да предложат работа след първоначалната заетост, те могат да разчитат на субсидии от страна на
държавата, покриващи трудовите възнаграждения на новонаетите лица за срок до една година.
Работодателите могат също да получат финансова помощ за менторски програми между служителите,
които са родени в приемащата държава, и новодошлите.
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ДЕЙСТВИЕ

9

Предоставяне на
аргументи пред
бизнеса за наемето
на бежанци

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
Много работодатели посочват политиките по корпоративната социална отговорност (КСО) като
основната причина да наемат бежанци. Съвместно проучване на ОИСР, Асоциацията на
германските камари на промишлеността и търговията и германското Министерство на труда и
социалните въпроси, в рамките на което в началото на 2017 г. са интервюирани около 2200
германски работодатели, установи, че близо 80% от компаниите, наели търсещи или получили
закрила лица, са го направили поне частично заради усещане за социална отговорност.
Това отразява важността на политиката по КСО за управлението на човешките ресурси, за
брандинга/маркетинга, както и за работодателите алтруисти, които искат да допринасят по
положителен начин към обществото и местното развитие. Резултатите подсказват също, че не
всички работодатели имат сериозни затруднения при намирането на подходящи кадри, което би
ги стимулирало да погледнат отвъд обичайния кръг от потенциални кандидати. В същото време
обаче наемането на бежанци, което се основава единствено на КСО, не може да се разглежда
като предпоставка за дългосрочната и устойчивата заетост на тази група, най-малкото защото,
когато финансите станат по-ограничени, КСО е едно от първите пера, които обикновено биват
съкратени. По тази причина, по думите на самите работодатели, има нужда на бизнеса да бъдат
предоставени практични аргументи за наемането на работа на бежанци. Първоначалните
затруднения при навлизането на пазара на труда на бежанците действително не способстват за
излагането на предимства пред работодателите за краткосрочно наемане. В дългосрочен план
обаче компаниите могат да разчитат на значителни ползи.
Посланията за позитивите от предоставянето на заетост на бежанци са по-лесно приети в
случаите, когато работодателите са изправени пред непосредствени трудности да попълнят
работни места в сектори, в които бежанците могат да са полезни, или когато работодателите
имат активна политика за многообразие на работно място, насочена към увеличаване на
иновациите и продуктивността. Възможността да разполагат с екип, който отразява разнообразието на профила и националността на клиентите, също е силен стимул за много компании
да наемат бежанци. Освен това работодателите подчертават, че бежанците често са особено
мотивирана и отдадена работна сила.
Премахването на първоначалните бариери, както и документирането и излагането на
практически бизнес аргументи за наемането на работа на бежанци пред различни видове
компании в различни сектори и контексти са от изключителна важност за създаването на
условия за дългосрочната заетост на всички членове на бежанската общност.
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Сред участващите работодатели в голямо съвместно проучване на ОИСР, Асоциацията на германските камари
на промишлеността и търговията и германското Министерство на труда и социалните въпроси трима от всеки
четирима работодатели, наели бежанци, съобщават за малко или за никакви затруднения с тях във
всекидневната работа. Съответно като цяло над 80% от всички работодатели, които са наели бежанци, са били
в голяма степен или напълно доволни от работата им.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта

•
Намалете първоначалните разходи за наемането на бежанци, когато това е
възможно, включително чрез временни субсидии за заетост или чрез данъчни
облекчения;
•
Гарантирайте, че съществуват мерки за повишаване на квалификацията на бежанци на достъпни цени;
•
Идентифицирайте секторите, които са изправени или ще бъдат изправени пред
недостиг на работна ръка в бъдеще, и очертайте как бежанците могат да допринесат за
справянето с тези нужди от набиране на персонал.

За работодателите
•
Обмислете да станете модел за подражание, като споделите с други работодатели
и с обществеността ползите, които наемането на бежанци е донесло на бизнеса Ви;
•
Включете се в инициативи като „Работодатели заедно за интеграция” [“Employers
together for Integration”] на Европейската комисия, https://bit.ly/2q5FC6l;
•
За малки и средни предприятия (МСП): проучете пътища за сътрудничество с други
МСП, за да постигнете икономии от мащаба при предоставянето на подкрепа при
наемането на бежанци.

За асоциациите на работодателите
•

Популяризирайте положителни истории, например чрез споделяне на положителен
опит от страна на работодатели или бежанци; обяснете как специфичните умения на
представители на бежанската общност са били използвани от компаниите;
• Идентифицирайте и документирайте случаи от опита на работодателите, при които
служители бежанци са подпомогнали връзките с нови групи клиенти или са проправили
път към нови пазари;
• Документирайте индивидуални случаи от опита на работодателите при подбора и
работата им със служители бежанци, изложете какви поуки могат да бъдат изведени от
тези случаи.

За бежанците
•

Демонстрирайте висока ангажираност и мотивация.

За гражданските организации
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•
Настоявайте за директен контакт и осъщесвявайте такъв с правителствата и
изследователските организации, за да се разработят измерими индикатори, които да
отразяват приноса на бежанците към икономиката;
•
Насърчавайте разбирането у работодателите, че докато наемането на бежанци може да бъде предизвикателство, те ще спечелят много, ако работната сила в тяхната
компания е многолика, адаптивна и готова да се развива;
• Създайте системи за насочване на случаи сред гражданските организации, за да
улесните обмена на информация за наличните услуги в подкрепа на заетостта на
бежанците.

ож
е
1 ние

Логото като маркетингово средство Представителството на ВКБООН в Италия присъжда логото
„Добре дошли. Работим за интеграцията на бежанците”. То се дава на компании, които са наели
бежанци и са осъществили конкретни дългосрочни мерки за подкрепа на тяхната интеграцията.
Логото може да бъде използвано за изграждане на позитивен имидж на компанията и се връчва след
надлежна проверка от страна на ВКБООН. Вж. https://bit.ly/2HYACVJ.

ДЕЙСТВИЕ

10

Координиране на
дейности между
всички
заинтересовани страни

ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ ПРЕГЛЕД
Предвид множеството заинтересовани страни, които участват в помощта за интеграцията на
бежанците на пазара на труда, понякога за работодателите е трудно да идентифицират кои са
най-подходящите и добре позиционирани посредници. В някои случаи работодателите се
сблъскват с противоречиви информации и послания. Освен това към работодателите може
едновременно да се обърнат няколко организации, които имат една и съща цел да намерят
работни места за бежанците, но които правят това по некоординиран начин.
Ролята на неправителствените организации, които често предоставят услуги на обществените
власти, но също могат да действат и самостоятелно, често е трудна за разбиране от
многоработодатели.
Координирането на действията на тези различни заинтересовани страни е сложно не на
последно място, защото те може да имат различни приоритети и цели. Това предизвикателство е
особено обострено в страни, в които местните и регионални власти имат голяма роля в
интеграцията, като например в скандинавските страни.
Липсата на координация може да доведе до недостатъчно или прекалено предоставяне на
подкрепа за достъп до заетост на бежанците, като затруднява както работодателите, така и
бежанците при идентифицирането на точния за тях партньор или лице за контакт. Добрата
координация предполага, че различните мерки са добре съгласувани, което е особено важен
въпрос при интеграцията на много слабо образованите бежанци, защото тя често отнема повече
време и включва много различни заинтересовани страни на различни етапи. Добрата
координация е също предварително условие за подходяща подкрепа за интеграция, която
отчита специфичните нужди на всеки бежанец и предотвратява необходимостта работодателите
и бежанците да се обръщат към различни структури за разрешаване на конкретни проблеми.
Ключов елемент от правилната координация е споделянето на информация, като очертаването
на дейностите на всяка заинтересована страна е важна първа стъпка в този процес.
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Голяма част от услугите за интеграция се предоставят от местните власти. За да бъдат финансирани тези
дейности, в страните от ОИСР са често срещани фискални преводи към общините. Подобни преводи зависят от
отговорностите, дадени на местната власт, и те обикновено се осигуряват, за да съфинансират разходи за
социални помощи, жилищно настаняване, програми за интеграция, езиково обучение и интеграция на пазара на
труда, ако последната е децентрализирана. Много фискални преводи са базирани на броя на имигрантите и
бежанците, които живеят в съответната община. Други системи за финансова подкрепа на регионалните власти
включват показатели като местното ниво на заетост или процент домакинства с ниски доходи, които обикновено
са свързани с разходите за интегриране на бежанци.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
За обществените власти и службите по заетостта
•

Подобрете обмена на информация например чрез създаването на платформи за
координация и споделяйте информация с максимален брой заинтересовани страни;
• Очертайте дейностите на различните заинтересовани страни;
• Чрез редовни консултации с всички заинтересовани страни гарантирайте, че няма
нито недостатъчно, нито прекалено предоставяне на услуги за подкрепа. Улеснете
обмена на опит и най-добри практики.

За асоциациите на работодателите
•
Улеснете достъпа на работодателите до информация за съответните роли на
различните заинтересовани страни и за това как по най-добър начин да съдействат с
тях.

За гражданските организации
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•
Насърчавайте общото разбиране, че най-добрите решения на проблемите на
бежанците не могат да бъдат намерени само от една самостоятелна организация, както
и че координираните усилия са от ключово значение;
•
Помагайте си и обединете сили за координирани услуги за интеграция.

ож
е
1 ние

Създаване на „Интеграционни услуги на едно гише” През 2004 г. Върховната комисия на
Португалия за имиграция и междукултурен диалог създаде Национални центрове за подкрепа на
имигратните (НЦПИ) – структури, които към момента функционират в Лисабон, Порто и Фаро. Тяхната
работа е подкрепяна от по-малки местни офиси в цялата страна. Центровете събират на едно място
различни заинтересовани страни, осигуряващи разнообразни услуги за интеграция и приемане на
имигранти като Министерство на образованието, Министерство на здравеопазването, Служба за
имиграция и граници, както и Инспекторат по труда. Освен това в НЦПИ се предлага правна помощ,
както и подкрепа за заетост чрез специализирана агенция. Те работят в тясно сътрудничество с
представителни организации на имигранти, което позволява подобряване на качеството на
интеграционните услуги, намаляване на бюрокрацията, както и подобрена координация между
различните правителствени агенции с участие в процеса на интеграция. През 2016 г. както националните, така и местните услуги за подкрепа бяха адаптирани, за да обслужват по-добре интересите на бежанците. Вж. https://bit.ly/1RCMPhn.
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Добри практики за подпомагане на трудовата заетост на бежанците

Действие 1  ОРИЕНТИРАНЕ В ПРАВНАТА РАМКА
Осигуряване на индивидуализирана информация на работодателите
Основната датска асоциация на работодателите – Датската конфедерация на промишлеността,
създаде гореща телефонна линия за своите членове, за да предоставя целенасочени съвети
относно наемането на бежанци. Индивидуалните насоки се осигуряват от специалисти в сферата
на пазара на труда и на миграционното право, които предлагат подкрепа по теми, които варират
от правни задължения и изисквания до наличието на субсидии за трудови възнаграждения на
бежанци и схеми за обучение. Освен това службата предлага информация за това как да бъде
осъществена връзката с бежанците, както и кои правителствени агенции могат да предоставят
допълнителна подкрепа (например службите по заетостта). Запитвания могат също да бъдат
изпращани по имейл, като на тях се отговаря в рамките на 24 часа. Вж. https://bit.ly/2usfZiH (на
датски).
Краткосрочни стажове в съответствие със законодателството
Във Великобритания програмата „Мостове” [Bridges Programme] свързва бежанци с
работодатели, които предлагат краткосрочни възможности за работа (около 12 дни). Бежанците са
избирани на базата на това дали имат предишен трудов опит или преминато обучение в сферата,
в която работи конкретна компания. Въпреки че стажовете не са платени и няма задължение за
предлагане на постоянна заетост след приключването им, много работодатели избират да
задържат бежанците като свои служители. Програмата „Мостове” гарантира също, че стажът (и
възможното продължение на работата) не нарушава законите в областта на миграцията и труда и
е съобразена с индивидуалния статут и получаваните помощи на отделните лица.
Вж. https://bit.ly/2GBah3f.

Действие 3  ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА
УМЕНИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ
Очертаване на компетенциите
В Дания очертаването на компетенциите (проверката на образователните и неформалните
компетенции) започва още в рамките на първоначалния прием и процедурата по предоставяне на
международна закрила. Целта е да бъдат идентифицирани подходящи общини за настаняване на
бежанците в съответствие с нуждите на местния пазар на труда. Идентифицирането на умения се
извършва чрез интервюта с лицата (и семействата) в бежанските центрове, както и в голям брой
оправомощени имигрантски служби на други заинтересовани страни като например Червения
кръст или в самите общини. През януари 2017 г. новата Агенция за наука и висше образование на
Дания отвори гореща линия, където специалистите, които оценяват образователния ценз,
трудовия стаж и уменията на търсещи и получили закрила лица, могат да получат съвети и помощ.
Този процес е разработен, за да бъде работата по всеки случай бърза и да отнема само няколко
работни дни. Освен това Министерството на образованието на Дания е изготвило „Портфолио
на моите компетенции“ [“Min kompetencemappe”], което позволява на лицата на създадат
онлайн общо представяне на своя образователен опит и професионално обучение.
Вж. https://bit.ly/2Gbukpm.
В Швеция електронни портфолиа в рамките на мобилно приложение могат да бъдат използвани
от търсещите закрила лица, за да им помогнат да създадат (предварителен) профил на уменията
си. Пилотен проект използва многоезични онлайн ръководства за различни професии, които
съдействат на бежанците да оценят своите собствени умения и квалификации.
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В Норвегия беше разработена ускорена система за оценка на образователни нива в подкрепа на
работодателите, която им позволява бързо да проверяват образователните дипломи и
сертификати на кандидатите за определена позиция. Работодателите попълвят онлайн
формуляр, в който посочват подробно образователния ценз на кандидатстващите бежанци и в
рамките на пет работни дни получават обратна информация от Агенцията за контрол на
качеството в образованието на Норвегия (АККОН) за това дали образователните степени на
търсещите заетост са официално признати в страната, както и дали съответната квалификация е
еквивалентна на норвежка образователна степен. Вж. https://bit.ly/2GC12j9.
Европейската комисия пусна в действие „Инструмент за профилиране на уменията” [Skills Profile
Tool] като част от „Програмата за нови умения” за Европа [New Skills Agenda]. Онлайн
инструментът има за цел да улесни очертаването на уменията на граждани на трети страни,
включително на бежанците. Той е безплатен и може да бъде използван от всеки доставчик на
услуги, който подкрепя интеграцията на бежанците и има за цел да получи системен преглед на
компетенциите на бежанците. Инструментът е на разположение на множество езици и позволява
едновременното показване на екрана на два езика, за да улесни комуникацията между
бежанците и доставчиците на услуги. Вж. https://bit.ly/2IZEur0.
Признаване на предишно обучение и професионално образование
В Турция ВКБООН подписа Писмо за разбирателство със Службата за професионални
квалификации на Турция, за да удостоверява предишно обучение и образование, което е било
завършено в страната на произход на бежанците. ВКБООН в Турция подкрепя превода на
процедурите и документите за признаване на професионалните квалификации и стандарти на
арабски, за да улесни удостоверяването на умения. Удостоверенията са международно признати.
Що се отнася до признаването на дипломи, за улеснение на процеса съществува сътрудничество
със Съвета по висше образование.
В Австрия публичните служби по заетост провеждат т.нар. „Проверки на компетентността” [“Competence Checks”] за бежанци. Тези проверки оценяват квалификациите, професионалните и
езиковите умения на бежанците и се използват като основа за вземане на решение относно това
дали и какви мерки са необходими за повишаване на квалификацията. „Проверките на
компетентността” са на разположение на няколко езика и отнемат около 5-7 седмици. От началото
на 2016 г. осъществяването им е възможно в цялата страна. Вж. https://bit.ly/2DZw9j5.

Действие 4  РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА
Изграждане на практични умения в областта на информационните технологии
„Асоциацията за помощ на бежанците” [Migrants’ Help Association], НПО, базирано в Будапеща,
Унгария, предлага обучителни дейности за придобиване на практични професионални умения
като част от Европейския сертификат за компютърни умения (ЕСКУ). Тези акредитирани уроци
включват базови компютърни курсове – като работа с платформи за имейл, например, както и
курсове за напреднали – с обучение по програмиране, управление на данни и уеб дизайн. В
допълнение асоциацията предоставя уроци за начинаещи по унгарски, немски, френски и
английски език, и предлага уроци по шофиране и грижи за деца.
Обучителни програми за подобряване на шансовете за заетост
В Турция ВКБООН изпълнява в сътрудничество с правителствени партньори различни програми
за професионално обучение в съответствие с Плана за развитие и индустриалната стратегия на
страната, за да увеличи възможностите за заетост пред бежанците. Участието на лицата в
езикови и професионални курсове се насърчава чрез финансови стимули, за да бъде подчертан
търсеният преход към самостоятелност. Освен това община Анкара в момента строи център за
професионално обучение с подкрепата на ВКБООН. Този център за професионално обучение ще
бъде отворен както за бежанци, така и за турски граждани.
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Действие 5  СЪЧЕТАВАНЕ НА УМЕНИЯТА
НА БЕЖАНЦИТЕ С НУЖДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Онлайн инструмент за свързване на бежанците и работодателите
Неправителствената инициатива „Акция заетост за бежанци” [“Action Emploi Réfugies”] във
Франция създаде онлайн портал за публикуване на свободни работни места, който позволява на
кандидатите бежанци директно да подават документи за свободни работни позиции. Освен това
организацията предлага помощ при създаването на автобиографии. Вж. https://bit.ly/2pISZar.
Подпомагане на процеса по свързване на компании и бежанци чрез възможности за
повишаване на квалификацията
„Ъпуърдли глоубъл” [UpwardlyGlobal] – благотворителна организация с множество офиси в САЩ,
подкрепя работодателите в процеса по набиране на персонал и ги свързва с наскоро
пристигнали лица, включително бежанци, които имат поне бакалавърска степен. Преди да бъдат
насочени към свободна работна позиция, кандидатите участват в програми за консултации и
повишаване на квалификациите, след което биват включвани в база данни за наемане на
персонал. Вж. https://bit.ly/1qI0d9t.

Действие 6  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ПРИ НАЕМАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ И БОРБА
СЪС СТЕРЕОТИПИТЕ
Програмата „Отворен път” [“Open Road Programme”]
Програмата „Отворен път” в Нова Зеландия подкрепя бежанците, докато се учат да шофират, и ги
подготвя да преминат тест за шофьорска книжка. Тази книжка първоначално позволява
независимо шофиране, с изключение на периода през нощта. Тя обаче може да бъде заменена с
пълноправна шофьорска книжка на по-късен етап. За период от два до три месеца бежанците
получават уроци по шофиране два или три часа седмично от доброволци, които са
квалифицирани да дават уроци по шофиране. След това от бежанците се очаква да преминат
пробен изпит. Програмата е финансирана от Транспортната служба на Нова Зеландия (ТСНЗ) и от
Министерството на бизнеса, иновациите и заетостта в сътрудничество с Червения кръст и
специализирани доставчици на услуги по презаселване в седем общини в страната.
Вж. https://bit.ly/2HV6jPQ.
Менторство за жени мигранти
Центърът за джендър, равенство и многообразие на Дания (ЦДРМД) използва мрежа от 2500
ментори, които се фокусират върху работа с жени от бежански семейства и от други мигрантски
групи. Ментори могат да бъдат и мигранти. Те биват свързвани с жени бежанки или мигрантки на
базата на сходни образователни или професионални профили. Менторската програма има ясен
фокус върху заетостта, като целта е менторите да предоставят съвети за възможности за кариера
и информация за свободни работни места, както и да предложат подкрепа в процеса по
кандидатстване като например при писането на молби за кандидатстване и подготовката за
интервюта. Вж. https://bit.ly/2pMB8i7 (на датски).
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Действие 7  ПОДГОТОВКА НА РАБОТНАТА СРЕДА
Мрежата от работодатели „Бизнеси интегрират бежанци”
Асоциацията на Германските камари на промишлеността и търговията основа мрежа за своите
членове, които биха искали да имат или вече имат опит при наемането на търсещи и получили
закрила лица. Мрежата „Бизнеси интегрират бежанци” комбинира информация и предоставя
практични насоки по голям брой теми, свързани с наемането на работа на бежанци, включително
за това как да бъдат подготвени персоналът и ресорните мениджъри, както и как те биха могли да
подкрепят новодошлите. Мрежата също предлага насоки стъпка по стъпка за управление на
многообразието и предоставя материали за междукултурна комуникация, както и конкретни
съвети за това как да бъде организиран първият работен ден. Мрежата е изработила кратки
информационни материали с успешни стратегии, използвани от нейни членове, за създаване на
приобщаваща среда на работното място. Към ноември 2017 г. около 1500 германски компании са
част от тази мрежа. Вж. https://bit.ly/2FX9hXC (на немски).

Действие 9  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АРГУМЕНТИ ПРЕД
БИЗНЕСА ЗА НАЕМАНЕТО НА БЕЖАНЦИ
Специални стимули и подкрепа за компании, които наемат голям брой бежанци
Специални стимули и подкрепа за компании, които наемат голям брой бежанци
„Клуб 100” [“100 Club”] в Швеция е правителствена инициатива в подкрепа на компании, готови да
наемат на работа най-малко 100 новодошли лица в рамките на период от три години. Специалните
пакетни услуги за компаниите, които заявят намерение да дадат заетост на 100 новопристигнали,
включват насочване на кандидати и субсидии за трудови възнаграждения. Профилът на
насочените лица се определя от нуждите на компаниите, а процесът се координира от
обществените служби по заетост. Вж. https://bit.ly/2GfGZnj.
Създаване на мрежи от контакти и подкрепа
В Канада Регионалните съвети за заетост на имигрантите подкрепят компаниите, за да
осъществят по-лесно контакт с талантливи бежанци и други имигранти. Най-големият подобен
съвет е РСТЗИ, Регионалния съвет на Торонто за заетост на имигрантите, който свързва
мигрантите с компании в област Торонто. Вместо да се фокусират върху корпоративната социална
отговорност, съветите поставят на първо място ползите за бизнеса, като изтъкват, че в общество,
което е толкова многообразно като канадското, фирмите не могат да си позволят да не използват
таланта на новодошлите чужденци. РСТЗИ предлага подкрепа на компаниите при процеса на
наемане на работа, организира менторски програми и осигурява материали за електронно
обучение, като и курсове по управление на многообразието. Вж. https://bit.ly/1VUvJ45.

Действие 10  КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Създаване на „интеграционни услуги на едно гише”
За да бъдат централизирани услугите и да бъде подобрено сътрудничеството между различните
доставчици, германската провинция Северен Рейн-Вестфалия въведе интеграционни пунктове
за търсещи и получили закрила лица. Целта е да се ускори интеграцията на пазара на труда, като
се улесни достъпът до различните услуги и се съберат под един покрив различни заинтересовани
страни, включително обществените служби по заетост, службите в подкрепа на младежите,
службите за социални грижи, местните служби по имиграция и общинските служби. В зависимост
от местния контекст, интеграционните пунктове могат също да включват специализирани услуги
за признаването на чуждестранни квалификации, както и граждански инициативи.
Включване на всички заинтересовани лица чрез общи цели
През декември 2017 г. Европейската комисия и социалните и икономически партньори в
ЕС подписаха „Европейско партньорство за интеграция”, като се обединиха около ключови
принципи и си поставиха конкретни задачи за подкрепа на заетостта на бежанците
и разширяване на възможностите пред тях за интеграция на пазара на труда. Вж.
https://bit.ly/2D3Aime.
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Предложения за действия на ключовите заинтересовани лица
Обществени власти и служби по заетостта

 Създайте опростени процедури за издаване на разрешителни за работа и други сертификати, основани на ясни административни правила;


Създайте необходимите гаранции, че процедурите се прилагат по идентичен начин в цялата страна и ограничете възможностите за неспазването им на местно ниво;



Ако няколко отделни агенции са включени в процеса по предоставяне на разрешения или
лицензи за работа, насърчете сътрудничеството между работодатели, служби по заетостта и
имиграционните власти;



Осигурете актуална и всеобхватна информация на работодателите, които искат да наемат
търсещи или получили закрила лица, включително насоки за отделните стъпки в процеса, както и
индивидуална подкрепа, например чрез горещи телефонни линии;

 Осигурете обучение на служителите от отделите за човешки ресурси относно изискванията, свързани с наемането на работа на търсещи или получили закрила лица и техните права;
 Осигурете правна информация на работодателите, включително чрез брошури, информация онлайн и чрез специално предназначени „горещи линии”;


Обмислете потенциалното негативно въздействие върху интеграцията на трудовия пазар
от издаването на често подновяващи се разрешения за пребиваване на бежанци и още
по-краткосрочни разрешения за пребиваване на лица със субсидиарна закрила;


Намалете риска за работодателите, които инвестират в професионалното обучение на
търсещи и получили закрила лица с несигурно или ограничено във времето разрешение за
престой в страната, като създадете схеми, които осигуряват правни гаранции за периода на
обучение;

Осигурете подкрепа за работодателите по отношение на оценката на уменията (включително на професионалните умения и предишния трудов опит), както и гарантирайте, че тези
услуги са широкоразпространени и на разположение безплатно или срещу минимална такса;


Подобрете процесите и информацията за признаването и оценката на чуждестранни
дипломи/квалификации или на неформални умения;



Идентифицирайте и обърнете внимание на специфичните пречки, пред които може да бъдат изправени жените бежанки във връзка с оценката на уменията;



Включете работодателите при разработването и прилагането на механизми за проверка
на уменията;


Окуражавайте използването на онлайн механизми като например Механизма на ЕС за
профилиране на уменията за лица, които не са граждани на ЕС (граждани на трети страни):
https://bit.ly/2IZEur0;

Осигурете езиково обучение, което е насочено към уменията, историята и специфичните
нужди на бежанците, като обърнете особено внимание на жените и самотните родители;


Осигурете езиково обучение, което е с професионална насоченост, както и целенасочено
професионално обучение, като в идеалния случай то да бъде в работна среда;



Осигурете финансова подкрепа или заеми за бежанците, които имат нужда да посещават
шофьорски курсове;



Вземете предвид уменията на бежанците и нуждите на местния пазар на труда, когато
решавате къде да бъдат настанени;
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 Обучете служителите в службите по заетостта, за да повишите тяхната информираност за
специфичните проблемите и умения на бежанците;
 При необходимост, насочете бежанците с потенциално гъвкави умения към подобни на
техните професии или алтернативни сектори на заетост;
 Улеснете по-доброто „напасване“ между наличните работни позиции и уменията на
бежанците;



Организирайте трудови борси, за да свържете работодатели с бежанци;

Предлагайте подкрепящи услуги (транспорт, грижи за деца, гъвкави часове и т.н.), които
увеличават възможностите за бежанците в селските и отдалечени райони да имат достъп до
работни места и обучение, с конкретен фокус върху жените бежанки;

 Повишете информираността чрез кампании, програми за обучение и др. за дискриминация,
ксенофобия, както и съзнателно и несъзнателно стереотипизиране;
 Създайте механизми за борба с дискриминацията, включително чрез лесно достъпни
структури за подкрепа на жертвите на дискриминация;



Премахнете административните пречки за платени стажове;

Ограничете рисковете за работодателите, в случай че служителите бежанци не разполагат
с документация за трудовия си стаж или с други удостоверения;

 Гарантирайте, че мерките за подкрепа на интеграцията на бежанците на пазара на труда
допълват и не вредят на мерките за заетост на местното население;



Разработете ясна и балансирана стратегия за комуникация с фокус върху фактите;

Осигурете специално разработена, за предпочитане индивидуализирана, подкрепа за
интеграция, включително за жени и лица със специфични нужди, която отчита факта, че някои
бежанци може да имат дълъг път на интеграция;


Помогнете на бежанците да придобият базови умения – особено езикови умения – за да
могат да допринасят и да бъдат продуктивни на работното място;


месеца

Осигурете конкретни служители, които да подкрепят компаниите през първите няколко
след
назначаването
на
бежанци
на
работа;


Осигурете възможности за продължаващо обучение и повишаване на квалификацията за
бежанците, които вече имат работна позиция;


Уверете се, че мотивацията на бежанците бързо да започнат работа не е в конфликт с
нуждата да придобият базови умения. Помислете как да създадете подходяща градация от
стимули, които да подпомагат създаването на перспективи за устойчива заетост;


Намалете първоначалните разходи за наемането на бежанци, когато това е възможно,
включително чрез временни субсидии за заетост или чрез данъчни облекчения;

Гарантирайте, че съществуват мерки за повишаване на квалификацията на бежанци на
достъпни цени;

Идентифицирайте секторите, които са изправени или ще бъдат изправени пред недостиг
на работна ръка в бъдеще и очертайте как бежанците могат да допринесат за справянето с тези
нужди от набиране на персонал;

Подобрете обмена на информация например чрез създаването на платформи за
координация и споделяйте информация с максимален брой заинтересовани страни;



Очертайте дейностите на различните заинтересовани страни;

Чрез редовни консултации с всички заинтересовани страни гарантирайте, че няма нито
недостатъчно, нито прекалено предоставяне на услуги за подкрепа. Улеснете обмена на опит и
най-добри практики.
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Работодатели



Осигурете възможности на бежанците да демонстрират своите умения и насърчете
кандидатите да предоставят препоръки например от социални работници, спонсори или ментори;



Бъдете наясно, че от бежанците не може да се очаква да предоставят определена
информация/документи от страната на произход;



Предлагайте стажове и/или менторски програми, за да дадете на бежанците възможност
да придобият първи опит на пазара на труда в приемащата страна;



Потърсете контакт с бежанците, като преминете отвъд традиционните форми за наемане
на служители например чрез свързване с граждански организации, които работят с търсещи и
получили закрила лица;



Работете в по-тясно сътрудничество с обществените власти, както и с обществените и
частните служби за заетост, за да идентифицирате по-добре и да използвате по най-добрия начин
съществуващите възможности за заетост на бежанците;



Прилагайте политика на нулева толерантност спрямо дискриминацията и тормоза на
работното място;



Осигурете възможности за краткосрочни стажове, които да осигуряват на бежанците
препоръки и други документи за обратна връзка;



Разчитайте на общи препоръки за характера на кандидата от социални работници, спонсори или ментори;



Насърчете контакта на бежанците с техни колеги, за да улесните социалната интеграция,
например чрез споделяне на автомобил, за да пътуват заедно до работа;



Бъдете отворени за предложения от страна на бежанците да доведат преводач или
посредник на интервюто за работа;



Използвайте специфични електронни системи за подбор на персонал, които са насочени
към свързване на работодателите и бежанците и са създадени от различни заинтересовани
страни, включително от частни агенции по заетостта;



Ангажирайте високопоставените мениджъри с това да обяснят на служителите причините
за наемането на бежанци;

 Осигурете на служителите възможности да се включат в процеса на първоначална
интеграция на бежанците, като въведете например схеми за менторство;


Предлагайте обучение както на преките ръководители, така и на служителите относно това как могат да подкрепят бежанците;




Стимулирайте професионални и уважителни отношения и поведение на работното място;

Осигурете на пристигащите бежанци ясна информация за политиките на компанията и
трудовите навици;



Намерете практични начини за подкрепа при усвояването на езика за наскоро пристигнали бежанци;



Уверете се, че политиките срещу дискриминацията и тормоза на работното място, са
подходящи и функционират;



Утвърдете стратегии за насърчаване на многообразието и улеснете съвместната работа
на хора с различен културен и религиозен произход;
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Подкрепяйте сертифицирането на уменията на заетите бежанци;
Подкрепяйте мерки за допълнителното обучение и повишаване на квалификацията на
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Приложение
2

бежанците, които вече са наети на работа, включително чрез по-гъвкави графици, когато е
необходимо;


Информирайте преките ръководители за това как могат да подкрепят новите си служители и към кого могат да се обърнат, ако се нуждаят от допълнителни насоки;


Обмислете да станете модел за подражание, като споделите с други работодатели и с
обществеността ползите, които наемането на бежанци е донесло на бизнеса Ви;



Включете се в инициативи като „Работодатели заедно за интеграция” [“Employers together
for Integration”] на Европейската комисия, https://bit.ly/2q5FC6l;



За малки и средни предприятия (МСП): проучете пътища за сътрудничество с други МСП,
за да постигнете икономии от мащаба при предоставянето на подкрепа при наемането на
бежанци.

Асоциации на работодателите



Информирайте работодателите за трудовите права на търсещите и получили закрила

лица;



Представете аргументи пред правителствата за това как правната несигурност представлява пречка пред наемането на лица, получили международна закрила, или пред инвестирането
в допълнителното им обучение;



Стимулирайте работодателите, които организират стажове за бежанци, да предоставят
препоръки;



Улеснете споделянето на опит сред работодателите по отношение на механизмите за
проверка на уменията;



Оценете в кои професионални сфери задължителните проверки на трудовия стаж могат
да бъдат заменени с други свидетелства за характера на кандидата;



Демонстрирайте, че освен че представляват етичен проблем, неосъзнатите предразсъдъци могат да попречат на наемането на работа на нови талантливи хора и да се отразят
негативно върху бъдещото развитие на бизнеса;



Повишете информираността за важността на междукултурната комуникация на работното

място;



Осигурете насоки за компаниите за подготовката на работното място преди наемането на
бежанци;



Популяризирайте положителни истории, например чрез споделяне на положителен опит
от страна на работодатели или бежанци; обяснете как специфичните умения на представители на бежанската общност са били използвани от компаниите;



Идентифицирайте и документирайте случаи от опита на работодателите, при които служители бежанци са подпомогнали връзките с нови групи клиенти или са проправили път към
нови пазари;



Документирайте индивидуални случаи от опита на работодателите при подбора и работата им със служители бежанци, изложете какви поуки могат да бъдат изведени от тези случаи;



Улеснете достъпа на работодателите до информация за съответните роли на различните
заинтересовани страни и за това как по най-добър начин да съдействат с тях.
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Бежанци



Информирайте се за условията и обхвата на правото да работите и демонстрирайте
разбиране на правната рамка пред работодателя, например в молбата си за работа;




Запознайте се с правната рамка за заетост в приемащата държава

Погрижете се да имате преведени на местния език квалификациите си и други подходящи документи;



Идентифицирайте възможности за сертифициране както на официалните квалификации,
така и на неформалните умения;



Потърсете как възможно най-скоро да ви бъде призната шофьорската книжка или да
придобиете чрез изпит шофьорска книжка за съответната страна;



Потърсете как да усвоите местния език и други необходими умения, за да ускорите
интеграцията на работното място;



За търсещите закрила лица – когато е възможно, не чакайте да получите сигурен статут, за да научите езика или да развиете професионални умения, които биха подобрили вашите
шансове за заетост в страната;



Участвайте в менторски програми, както и в програми за стажове, когато те са на
разположение;



Опитайте да намерите платени стажове или възможности за доброволчество като входна
врата към пазара на труда, както и за да създадете мрежи от контакти;



Запознайте се с местния пазар на труда, включително с неговото функциониране (с
особеностите по отношение на практиките на наемане на персонал и т.н.), както и с правилата и
обичаите на работното място;



Активно търсете работодатели, които наемат кандидати със сходен на вашия трудов
профил, включително чрез трудови борси;



Използвайте неформални трудови мрежи чрез неправителствени организации и се запознайте с главните канали за наемане на служители;



Бъдете добре информирани относно правата си по отношение на достъпа до пазара на
труда и заетостта;




Следвайте стандартите в приемащата страна при кандидатстване за работни позиции;

Подчертайте приноса си към местната общност в автобиографията и мотивационните
писма, като например членство в асоциации и/или доброволческа работа;



Подгответе автобиография на местния език и потърсете служби, които могат да помогнат при подготовката на този документ;




Ако има нужда, вземете на интервюто за работа преводач или посредник;

Поискайте писма с препоръки от служители, работили по Вашия случай, или от предишни
работодатели, когато това е възможно;



Положете усилия да разберете и да се адаптирате към новия работен контекст, умения и
трудови сектори, когато е възможно;
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Активно потърсете контакт с колегите и общувайте с тях, когато е възможно;
Демонстрирайте висока ангажираност и мотивация.
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Граждански организации



Създайте информационни услуги за работодатели и съставете бази данни за административната рамка за заетостта на бежанците;




Помагайте на бежанците и работодателите с информация относно трудовите права;

Осигурете информация за страните на произход на бежанците, например данни относно
основните промишлености, за трудовата култура и т.н.;



Улеснете възможностите за обучение за бежанци относно местните практики на пазара на
труда и относно етикета на работното място;



Създайте системи за насочване между гражданските организации с цел обмен на информация за други налични услуги за подобряване на готовността на бежанците за включване на
пазара на труда;



Разработете или адаптирайте онлайн платформи, за да подкрепите достъпа на работодателите до набора от умения на бежанците;



Помогнете на бежанците да подготвят своята автобиография и мотивационно писмо, както
и да се подготвят за интервюта за работа;



Улеснете диалога между служителите и бежанците преди и по време на първоначалната
фаза на подбор на персонал;


Предлагайте обучителни курсове за междукултурна комуникация и за различни култури
на работното място;


Повишете информираността сред нискоквалифицираните бежанци за необходимостта да
потърсят баланс между необходимостта от бързо започване на работа и придобиване на базови
умения и компетенции, необходими за дългосрочна заетост;




Осигурете възможности за менторски програми за бежанци в дългосрочен план;

Настоявайте за директен контакт и осъщесвявайте такъв с правителствата и изследователските организации, за да се разработят измерими индикатори, които да отразяват
приноса на бежанците към икономиката;



Насърчавайте разбирането у работодателите, че докато наемането на бежанци може да
бъде предизвикателство, те ще спечелят много, ако работната сила в тяхната компания е
многолика, адаптивна и готова да се развива;



Създайте системи с насочване на случаи сред гражданските организации, за да улесните
обмена на информация за наличните услуги в подкрепа на заетостта на бежанците;



Насърчавайте общото разбиране, че най-добрите решения на проблемите на бежанците
не могат да бъдат намерени само от една самостоятелна организация, както и че координираните
усилия са от ключово значение;
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Помагайте си и обединете сили за координирани услуги за интеграция.
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АНГАЖИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ
ПРИ НАЕМАНЕ НА БЕЖАНЦИ
Предоставяне на равни възможности
при наемането на служители и борба със стереотипите

Действие 1 

ОРИЕНТИРАНЕ В АДМИНИСТРАТИВНАТА
РАМКА

Действие 2 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТАТЪЧНА ПРАВНА
СИГУРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Действие 3 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ

Действие 4 

РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА РАБОТА

Действие 5 

СЪЧЕТАВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА БЕЖАНЦИТЕ С НУЖДИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Действие 6 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ НАЕМАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ И
БОРБА СЪС СТЕРЕОТИПИТЕ

Действие 7 

ПОДГОТОВКА НА РАБОТНАТА СРЕДА

Действие 8 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
ДЪЛГОСРОЧНА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Действие 9 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АРГУМЕНТИ ПРЕД
БИЗНЕСА ЗА НАЕМАНЕТО НА БЕЖАНЦИ

Действие 10 

КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ МЕЖДУ
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

