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DOBRÉ PRAXE V TURECKU

 ZLEPŠENÍ OCHRANY A SOCIÁLNÍCH PODMÍNEK UPRCHLÍKŮ A
ŽADATELŮ O AZYL
 PODPORA INTEGRACE SYRSKÝCH
VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU (PICTES)

DĚTÍ

DO

Kocaeli Kültürel Gelişim ve Dayanışma Derneği

Kartepe Halk Eği�m Merkezi
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TURECKÉHO

Část I: Dobré praxe v Turecku
I. 1. Zlepšení ochrany a sociálních podmínek uprchlíků a žadatelů o azyl
PŘEHLED
Název dobré praxe:
Organizace:

Zlepšení ochrany a sociálních podmínek uprchlíků a žadatelů o
azyl
İnsan Kaynaklarını Geliş�rme Vak� (Nadace pro rozvoj lidských
zdrojů – HRDF)
2007 – Stále probíhá

Doba trvání:
POPIS:

HRDF je první nevládní nezisková organizace (NNO), která začala poskytovat právní (2001) a
psychologické poradenství (2002) uprchlíkům a žadatelům o azyl v Turecku. V roce 2003
bylo psychologické poradenství rozšířeno do oblas� Istanbulu a Ankary a v roce 2007 byly
do stávajícího programu zahrnuty ještě služby sociálního poradenství. Sociální pracovníci,
psychologové a překladatelé, kteří působí na Úřadech pro uprchlíky v rámci HRDF v Ankaře
a Istanbulu, zde nabízí své služby žadatelům o azyl a uprchlíkům. Celý projekt probíhá ve
spolupráci s UNHCR.
V období, kdy uprchlíci čekají na vyřízení jejich žádos�, přebývají v tureckých uprchlických
táborech, které jsou zřizovány Ministerstvem vnitra. Mnoho z nich potřebuje
psychosociální pomoc a podporu. Primárním záměrem projektu je zmírnit zranitelnost
cílové populace a posílit lokální sociální podporu.

KONTAKT:
URL:

htp://www.ikgv.org/
htp://www.ikgv.org/duzensiz_goc_en.html (EN)
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I. 2 Podpora integrace syrských dě� do tureckého vzdělávacího systému (PICTES)
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Podpora integrace syrských dě� do tureckého vzdělávacího
systému (PICTES)

Organizace:

Ministerstvo národního vzdělávání a Delegace Evropské Unie do
Turecka

Doba trvání:

2 roky (03.10.2016-30.09.2018)

POPIS:
Podpora integrace syrských dě� do tureckého vzdělávacího systému je dvouletý projekt,
který je zastřešován Generálním ředitelstvím pro celoživotní vzdělávání ve 23 městech.
Provádí se podle protokolu podepsaného Ministerstvem národního vzdělávání a Delegací
Evropské unie do Turecka.
Cílovou skupinou tohoto projektu jsou znevýhodnění a ohrožení studen�, kteří jsou
registrovaní ve státním vzdělávacím systému. Turecké ministerstvo školství přijalo strategii,
jejímž cílem je poskytnout přístup ke vzdělávání všem syrským dětem školního věku, které
získaly dočasnou ochranu, za účelem jejich úspěšné integrace do běžného života v Turecku
a zamezení vzniku tzv. „ztracených generací“. Pro dosažení tohoto cíle bylo nezbytné zajis�t
komplexní komunikační strategii. Cílovou skupinou těchto ak�vit jsou syrš� občané žijící v
Turecku, konkrétně syrské rodiny, jež nevědí o možnostech vzdělávání, které jejich dětem
turecká vláda nabízí a má v plánu nabízet i nadále.
.

KONTAKT:

URL:

Adresa: Beştepe Mad. Mehale Sok. No: 62 0665, Yenimahalle, Ankara.
Telefon: (90) 312 2238751, Email: pictes@meb.gov.tr
htps://pictes.meb.gov.tr/izleme/
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DOBRÉ PRAXE V MAĎARSKU
DOBRÉ PRAXE
 PORTFOLIO ŠKOLENÍ PRO ODBORNÍKY PRACUJÍCÍ S CIZINCI
 RŮZNÉ DRUHY ZAPOJENÍ STÁTNÍCH ŠKOL

Interna�onal Organiza�on for Migra�on
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ČÁST II: Dobré praxe v Maďarsku
II. 1 Por�olio školení pro odborníky pracující s cizinci
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Por�olio školení pro odborníky pracující s cizinci

Organizace:

Menedék – Maďarská asociace pro migranty

Doba trvání:

Stále probíhá

POPIS:
Školení nabízená organizací Menedék pokrývají jedinečnou škálu témat, metod, nástrojů,
účastníků, školitelů a délky trvání. Každé školení je individuálně přizpůsobeno konkrétní
cílové skupině a může se lišit od kratších vstupních témat (16 hodin) až po intenzivní a
pokročilé sdílení odborných znalostí (88 hodin). Tato školení pomáhají účastníkům na
různých úrovních, například:
 Školení Menedék, která jsou podložena odbornými znalostmi, poskytují obecné
informace o migraci. Důkladně jsou zde prezentovány rozličné a důležité faktory
týkající se migrace, počínaje základními právními ustanoveními, konče detailním
popisem jednotlivých životních situací týkajících se například bydlení nebo
zaměstnání.
 Vypořádat se s problémy a konflikty, ke kterým často dochází při setkávání lidí
pocházejících z různých prostředí, bývá pro odborníky pracující s migranty obtížné.
Z toho důvodu organizace Menedék simuluje na svých školeních takové situace, na
kterých se účastníci učí, jak efektivně spolupracovat s lidmi s odlišným kulturním
dědictvím a sociálními zvyky tak, aby docházelo ke vzájemnému porozumění.
 Rozvíjením otevřeného inkluzivního postoje nabývají účastníci kompetencí, které jim
v budoucnu napomáhají identifikovat a řešit kulturně zakořeněné konflikty.
Prostřednictvím školení určených primárně otázkám migrace se rozvíjejí jejich
odborné znalosti a interkulturní kompetence.
Menedék také připravuje profesionální metodologickou příručku, doporučení a informace,
které jsou přístupné komukoliv, kdo se potřebuje o daném tématu dozvědět více. Materiály
zahrnují například instrukce pro mediální pla�ormy, pro služby podporující rodiny a pro
zaměstnance.
KONTAKT:

htp://menedek.hu/en/contact

URL:

htp://menedek.hu/en
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II. 2 Různé druhy zapojení státních škol
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Různé druhy zapojení státních škol

Organizace:

Nadace Artemisszió

Doba trvání:

Stále probíhá

POPIS:
Organizace zajišťuje školení pro učitele, která jsou zaměřená na interkulturní pedagogiku.
Artemisszió organizuje různé akce určené pro odborníky, kteří se zajímají o témata
související s globálním porozuměním, integrací a mezikulturním vzděláváním. Organizace
zajišťuje jednak prak�cká školení, jednak písemné materiály. SAME WORLD je školení
určené pro učitele a jiné odborníky, kteří pracují s mládeží. Klade si za cíl zvýšit jejich
dovednos� a znalos� týkající se výuky studentů v oblas� témat souvisejících s globalizací.
Poslední část školení se věnuje tématu migrace, např. s čím se potýkají lidé, kteří se musí
stěhovat z environmentálních důvodů.
Účastníci na sebe berou role členů rodin, kteří jsou nuceni se rozhodnout: Máme letět
z Maďarska, a pokud ano, jak? Příběh pokračuje v závislos� na odpovědích na tyto otázky.
Skrze hraní rolí je možné se vžít do pozice jiného člověka, který je nucen dělat nelehká
rozhodnu�. Průvodce Svět ve třídě poskytuje informace o výhodách a podmínkách
spolupráce mezi školami na odlišných kon�nentech. V tomto knižním průvodci je detailně
popsáno, jak takováto spolupráce může přispět k rozvinu� citlivos� a kri�ckého uvažování
studentů ohledně globálních problémů a přináší návrhy na projekty a témata k třídním
diskuzím.

Address: 6 Pál utca, 1085 Budapest, Hungary.
KONTAKT:

URL:

Telephone: +36 1 413 6517. E-mail: info@artemisszio.hu
htp://artemisszio.blog.hu
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DOBRÉ PRAXE VE VELKÉ BRITÁNII

 DIGITÁLNÍ GENERAČNÍ PROPAST V RODINÁCH MIGRANTŮ A
RODINÁCH S NIŽŠÍM VZDĚLÁNÍM
 PROJEKT INKLUZIVNÍHO ZDRAVÍ A BLAHOBYTU

Migrants Resource Centre
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Část III: Dobré praxe ve Velké Británii
III. 1 Digitální generační propast v rodinách migrantů a rodinách s nižším
vzděláním
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Organizace:

Digitální generační propast v rodinách migrantů a rodinách s
nižším vzděláním
 Mira Media (Utrecht)
 ERVET – Agentura pro regionální rozvoj Emilia-Romagna (EmiliaRomagna Valorizzazione Economica del Territorio) (Bologna)
 Ac�veWatch (Bucharest)
 Migrants Resource Centre (London)
2014-2017

Doba trvání:
POPIS:

Digitální generační propast v rodinách migrantů a rodinách s nižším vzděláním (DGGMLF) byl
projekt evropského konsorcia organizací a odborníků zabývajících se lokální i mezinárodní
mediální výchovou, lidskými právy, digitální gramotnos� a digitálními občanskými ak�vitami.
Cílovou skupinou tohoto projektu byli romské a sociálně vyloučené komunity a migran�.
Migrants Resource Centre se zaměřovalo na školení interkulturních mediálních lektorů, kteří
nabízeli počítačové kurzy a podporu digitálních dovednos�. Informačních schůzek DGGMLF
projektu, programu internetové bezpečnos� / mediální gramotnos� a workshopu digitálních
dovednos� se zúčastnilo více než 1100 rodičů z romských a marginalizovaných komunit či z
komunit migrantů. Navíc projekt oslovil nepřímo zhruba 5200 dalších odborníků ve vzdělání,
v poli�ce i v dalších oblastech. Činnos� projektu DGGMLF byly zaměřeny na:
a) rozvoj komplexní podpory pro migranty, Romy a další zranitelné skupiny rodičů tak, aby
napomáhaly jejich dětem při používání internetu a připravily je na samostatný život v
digitalizované společnos�,
b) poskytnu� alterna�vního způsobu zlepšení digitálních znalos� a dovednos� migrantům,
Romům a méně vzdělaným rodičům díky podpůrnému přístupu ke vzdělávání dospělých,
c) vytvoření podpůrného systému, který se zabývá digitální a internetovou problema�kou a
je určen dětem a rodičům ve školách, veřejných knihovnách a organizacích zaměřených na
migranty,
d) zvyšování povědomí a podporu profesionálů ve vzdělávání v otázkách digitální
vzdělanos�.
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URL:

Evropská komise, Erasmus +, Enriching lives, opening minds:
htps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projectdetails/#project/2014-1-NL01-KA204-001204
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III. 2 Projekt inkluzivního zdraví a blahobytu
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Projekt inkluzivního zdraví a blahobytu

Organizace:

Migrants Resource Centre ve spolupráci s městskou čás�
Westminster

Doba trvání:

2014 - 2017

POPIS:
Projekt inkluzivního zdraví a blahobytu, organizovaný Migrants resource centre (MRC) ve
spolupráci s městskou čás� Westminster, byl zaměřen na zmírnění izolace, zlepšení kvality
života a poskytnu� pomoci klientům MRC, kteří měli z�žený přístup ke zdravotní péči nebo
k informacím týkajícím se zdraví. Projekt mimo to podporoval další poskytovatele zdravotní
péče.
Projekt byl zaměřen na podporu uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů, kterým se snažil
zajis�t lepší zdravotní a životní podmínky skrze spravedlivý přístup ke službám nebo
zprostředkovat zdravější životní styl. Projekt navíc poskytoval školení, workshopy a
informace dalším organizacím nabízejícím zdravotní péči ve čtvr� Westminster.
Hlavním záměrem projektu bylo zvýšit kapacitu cílové skupiny tak, aby byla:
- lépe informovaná o zdravotních a sociálních službách a o tom, jak k nim získat
přístup,
- sebejistější a schopnější získat přístup k těmto službám,
- lépe informovaná o zdravém životním stylu,
- méně izolovaná.

KONTAKT:

Migrants Resource Centre, Adresa: Berol House, 25 Ashley Road, London
N17 9LJ. Telefon: +44 020 7354 9631. E-mail: info@migrants.org.uk
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DOBRÉ PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE

 PROGRAM NA PODPORU PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PŘI
PRÁCI S DĚ TMI-CIZINCI
 INTEGRACE CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU SE SPECIFICKÝM
ZAMĚŘENÍM NA INTEGRACI DĚTÍ A MLÁDEŽE V MČ PRAHA 12 V
ROCE 2014

Schola Empirica
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ČÁST IV: Dobré praxe v České republice
IV. 1 Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s dětmi-cizinci
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s
dětmi-cizinci

Organizace:

META, o.p.s.

Doba trvání:

1,5 roku (Celkově však tento projekt probíhá již osmým rokem)

POPIS:
Současná podoba inkluze a vzdělávání dě� s odlišným mateřským jazykem v České republice
je charakteris�cká svým nedostatečným koncepčním ukotvením. Školy, které tyto dě�
vzdělávají, obecně postrádají systémovou podporu a situace, které vznikají při příchodu dě�
z kulturně a jazykově odlišného prostředí, se často řeší ad hoc. Dlouhodobým záměrem
organizace META je podporovat koncepční ukotvení této oblas� a deﬁnovat vizi toho, jak by
měla vypadat výchova dě� s odlišným mateřským jazykem v České republice. Snaží se tak o
propojování klíčových partnerů, vypracovávání strategických a koncepčních materiálů,
organizaci odborných konferencí a účast na dalších odborných pla�ormách.
V rámci projektu je neustále vyvíjen portál Inkluzivní škola (www.inkluzivniskola.cz), který
poskytuje informace o vzdělávání dě� s odlišným mateřským jazykem z legisla�vního
hlediska, příklady dobré praxe, ilustra�vní případové studie, učební materiály, užitečné
studijní materiály a internetové odkazy. Tento portál byl vytvořen v roce 2009 jako
metodický podpůrný nástroj věnovaný problema�ce vzdělávání dě� s odlišným mateřským
jazykem (dě�-cizinci) a jejich začlenění do českých škol. Kromě toho nabízí určitý návod pro
učitele, jak s těmito dětmi mají pracovat, aby je úspěšně integrovali. META o.p.s. získala
ocenění Naděžda 2010 v oblas� integrace cizinců za vytvoření tohoto informačního portálu.
Internetový portál inkluzivniskola.cz byl také mezinárodně úspěšný. Portál se dostal do
ﬁnálního výběru 133 projektů v rámci grantu ERSTE Founda�on for Social Integra�on 2011,
ve kterém organizace z 12 evropských zemí nominovaly 1850 projektů. META o.p.s. tak byla
zařazena mezi tzv. vítěze zemí. V České republice bylo celkově přihlášeno 320 projektů a 25
pokročilo do ﬁnále.
Skutečnost, že projekt byl realizován opakovaně, poukazuje na to, že se jedná o dobrou
praxi. Například v roce 2016 bylo v rámci tohoto projektu vyškoleno 300 učitelů mateřských,
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základních a středních škol a webový portál inkluzivniskola.cz navš�vilo asi 70 000
návštěvníků.

URL:

www.meta-ops.cz
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IV. 2 Integrace cizinců ze zemí mimo EU se speciﬁckým zaměřením na integraci
dě� a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Organizace:
Doba trvání:

Integrace cizinců ze zemí mimo EU se speciﬁckým zaměřením na
integraci dě� a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014
Městská část Praha 12, META o.p.s., Základní škola a mateřská škola
ANGEL, Základní škola a mateřská škola Smolkova, Základní škola
profesora Švejcara a Základní škola Rakovského

1 rok (1.1.2014 – 31.12.2014)

POPIS:
Od roku 2009 je městská část Praha 12 zapojena do programu, který zahájilo Ministerstvo
vnitra České republiky a jehož cílem je podpora integrace cizinců na lokální úrovni.
Podle městské čás� bylo jednou z nejúspěšnějších ak�vit v roce 2014 umístění komunitních
asistentů do mateřských škol a poskytnu� přeložených materiálů rodičům dě�-cizinců. Tyto
ak�vity zajišťovala městská část ve spolupráci s META o.p.s.. Jednalo se o zaměstnání
asistentky pedagoga vietnamského původu v místní Mateřské škole Srdíčko, která má
značné zkušenos� s integrací dě�-cizinců. Asistentka komunikovala s rodiči vietnamských
dě�. Mateřská škola Srdíčko používá ke komunikaci s rodiči také Facebook. K této
komunikaci se připojila asistentka i rodiče vietnamských dě�. Rodiče tak nebyli odkázáni
jenom na konkrétní dobu, kdy je asistentka ve škole, ale prostřednictvím Facebooku jim
byla asistentka kdykoliv k dispozici.
Městská část také ve spolupráci s MŠ Srdíčko vytvořila Informační list pro předškoláka, ve
kterém jsou popsány základní informace od nástupu do mateřské školy až po zápis do 1.
třídy. Informační list obsahuje nejenom organizační informace, ale také požadavky na
dovednos� a znalos�, které by mělo dítě mít nebo se průběžně naučit.
Spolupráce mezi organizací META a městskou čás� začala v roce 2013 realizací workshopů
pro pedagogické pracovníky. V rámci projektu “Integrace cizinců ze zemí mimo EU se
zaměřením na integraci dě� a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2014” se organizace META
podílela na přípravě informační publikace pro rodiče dě� s odlišným mateřským jazykem
žijících v městské čás� Praha 12. Kromě toho se pracovníci této organizace účastnili
informačních setkání ředitelů základních škol. Současně byla realizována výše uvedená
podpora asistentů učitelů a komunitních tlumočníků, aby došlo k překonání jazykových
bariér. Důležitým výsledkem spolupráce bylo vytvoření podpůrného centra pro vzdělávání
dě� s odlišným mateřským jazykem na Základní škole Smolkova, kde byla kromě výše
uvedených služeb poskytována komplexní podpora a práce s celými rodinami.
Udržitelnost této spolupráce lze sledovat na pokračování projektu. V roce 2017 zahrnul
projekt nově nazvaný “Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2017” všechny základní
a mateřské školy, ať již prostřednictvím vzdělávání učitelů nebo zkvalitněním výuky využi�m
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specializovaných pomůcek. Kromě organizace META, o.p.s., se na území Prahy 12 zapojily
také další nevládní a neziskové organizace, jako je Integrační centrum Praha, o.p.s., Proxima
Sociale, o.p.s. nebo Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. Tyto organizace poskytovaly
školení pro učitele, podporovaly zlepšování výuky českého jazyka dě�-cizinců, organizovaly
pro ně volnočasové ak�vity a nabízely podporu v oblas� vzdělávání dospělých spolu
s poradenstvím a doučováním na dobrovolnické bázi.

URL:

htp://www.inkluzivniskola.cz/content/projekt-mc-praha-12
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DOBRÉ PRAXE V NIZOZEMÍ

 BROŽURA „SPOLUPRÁCE NA JAZYKOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ” (‘’SAMEN
WERKEN AAN TAALCOACHING’’)
 SPOLUPRÁCE SE DVĚMA NIZOZEMSKÝMI MINISTERSTVY A S
RŮZNÝMI NADACEMI A INSTITUCEMI

Business Development Friesland

17

ČÁST V: Dobré praxe v Nizozemí
V. 1 Brožura „Spolupráce na jazykovém vzdělávání” (‘’Samen werken aan
taalcoaching’’)
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Brožura „Spolupráce na jazykovém vzdělávání” (‘’Samen werken
aan taalcoaching’’)

Organizace:

Nizozemská rada pro uprchlíky

Doba trvání:

Stále probíhá

POPIS:
Brožura “Spolupráce na jazykovém vzdělávání” vysvětluje, co lektor holandš�ny dělá a co
se od něj očekává. Kromě toho brožura ilustruje, co všechno musí uprchlíci vyřešit, aby se
integrovali do nizozemské společnos�. Nachází se v ní vysvětlení různých klíčových pojmů
týkajících se imigrantů, žadatelů o azyl a uprchlíků. Brožura “Spolupráce na jazykovém
vzdělávání” nabízí spoustu informací a podnětů k ak�vitám a interakcím s uprchlíky. Začíná
prvotním seznámením se s možnými způsoby, jak začít s jazykovým vzděláváním uprchlíků,
a končí �py na knihy a webové stránky, které nabízí další informace k uprchlictví a lze na
nich najít příklady možných cvičení a her. Brožura popisuje také různá cvičení tak, aby se
uprchlíci naučili vypořádat se s každodenními situacemi, jako je např. používání bankomatu
v Nizozemí nebo orientace na webových stránkách, kde je možné nalézt spoje hromadné
dopravy (www.9292ov.nl).

KONTAKT:

URL:

Adresa: Surinameplein 122, 1058 GV Amsterdam, the Netherlands.
Telefon: +31 20 346 72 00. E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl
htps://www.vluchtelingenwerk.nl/english
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V. 2 Spolupráce se dvěma nizozemskými ministerstvy a s různými nadacemi a
ins�tucemi
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Spolupráce se dvěma nizozemskými ministerstvy a s různými
nadacemi a ins�tucemi

Organizace:

Het Begint met Taal (Začíná to jazykem)

Doba trvání:

Stále probíhá

POPIS:
Het Begint met Taal je nezisková nadace, která shromažďuje znalos� a odbornost všech
dobrovolných jazykových vzdělávacích organizací v Nizozemí a která je propojuje tak, aby
každý lektor z těchto organizací získal všechny dostupné dovednos�. Z toho důvodu je navíc
možné bez problémů ihned založit novou vzdělávací organizaci, jelikož Het Begint met Taal
ji vybaví všemi dostupnými znalostmi v oblas� výuky holandš�ny. Het Begint met Taal
přijímá lektory-dobrovolníky, které jednak školí a podporuje, a jednak jim zajišťuje
materiály a pomůcky tak, aby mohli nabídnout kvalitní výuku. Het Begint met Taal navíc
podporuje koordinátory dobrovolných lektorů, kteří představují neviditelného aktéra v
rámci jazykového vzdělávání.

KONTAKT:

URL:

Adresa: De Alchemist, Gebouw 1, Koningin Wilhelminalaan 8,
3527 LD Utrecht, The Netherlands. Telefon: +3130-2422841. E-mail:
info@hetbegintmetaal.nl
htps://www.hetbegintmetaal.nl/
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DOBRÉ PRAXE V BULHARSKU

 PODPORA
OBČANSKÉ
“CARITAS BULGARIA”

ANGAŽOVANOSTI

 NADACE ORIENT BULHARSKO

Bulgarian Development Agency
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PŘISTĚ HOVALCŮ –

ČÁST VI: Dobré praxe v Bulharsku
VI. 1 Podpora občanské angažovanos� přistěhovalců – “Caritas Bulgaria”
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Podpora občanské angažovanos� přistěhovalců – “Caritas
Bulgaria”
Caritas Bulgaria

Organizace:
Doba trvání:

Od roku 2016 – Stále probíhá

POPIS:
Tato dobrá praxe zahrnuje následující činnos�:
• Snaha zajistit, aby bylo přistěhovalcům s trvalým pobytem umožněno zapojení do
politického života na lokální i regionální úrovni (situační analýzy, popis dobrých praxí,
doporučení).
• Lobování za účelem zapojení imigrantů do rozhodování prostřednictvím účasti v
obecních a vládních poradních orgánech, práce s městskými úřady a organizacemi
přistěhovalců.
• Podpora k většímu veřejnému zapojení přistěhovalců do různých sdružení.
• Zvyšování povědomí zúčastněných stran a veřejnosti o této problematice šířením
připravených politických prohlášení.

KONTAKT:

URL:

htps://caritas.bg/en/

htps://caritas.bg/en/causes/refugees/
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VI. 2 Nadace Orient Bulharsko
PŘEHLED
Název dobré praxe:

Nadace Orient Bulharsko

Organizace:

Nadace Orient Bulharsko

Doba trvání:

Od 2015 – Stále probíhá

POPIS:
Nadace Orient poskytuje uprchlíkům a dalším zranitelným skupinám osob tyto služby:
 Okamžitá lékařská pomoc
 Kvalifikovaná lékařská pomoc
 Věcné dary
 Vzdělávací příležitosti
 Odborná kvalifikace

KONTAKT:

htp://www.orienths.net/index.php?Lang=EN#!pretyPhoto/0/

URL:

htps://www.facebook.com/pg/Orient-Bulgaria-Founda�on870858326370119/about/?ref=page_internal
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