
12 Роден глас

Информираната миграция = 
безопасна миграция
Това е надсловът на започналата на 28 май информационна кампания, чиято цел е превенцията на зло-
употребата с труда на българите на територията на Чешката република. 

Текст: Радост Веселинова | Снимки: „Роден глас“
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Кампанията е част от 
проекта „Чрез иновации 
към превенция на зло-
употребата с труда на 
граждани от Европей-

ския съюз“. Проектът се реализира 
от Министерството на труда и соци-
алните дейности на Чешката репу-
блика в сътрудничество с партньори 
от Австрия и България и е финан-
сиран със средства от европейския 
социален фонд.

На официалната пресконфе-
ренция присъстваха Ян Марек 
(Jan Marek) – заместник-министър 
на Труда и социалните дейности 
(náměstek ministryně pro zaměstnanost 
a nepojistné sociální dávky), Алена 
Фендрихова (Alena Fendrychová) – 
Diakonie ČCE, Ян Шрот (Jan Schroth) 

– IOM – Международна организация 
за миграция, която има свое седали-
ще и в София. 

Началото на проекта е на 1 януа-
ри 2014 г., когато в рамките на първа-
та му част е осъществено проучване 
на неправителствената организация 
La Strada относно информираността 
и нуждите на българите в областта на 
трудовата миграция. Втората, заклю-
чителна, част на проекта ще продъл-
жи до ноември 2015 г. и включва из-
работването на нагледните средства 
на кампанията – плакат, комикс и 
филмов спот, всичките на български 
език, както и разпространяването 
им на територията на Чешката репу-
блика по местата, където живеят по-
вече български работници. Г-н Шрот 
информира присъстващите на прес-

конференцията, че 
плакатите и комикси-
те вече са поставени 
на пражката автогара 
„Флоренц“, където, 

според думите му, „започва всичко“. 
Ключови изрази като: „защити се“, 
„вземи решение сам“, достойнство“, 
„информацията е твоето оръжие“ 
насочват към основния проблем на 
българските емигранти – предпри-
емането на рискованата стъпка да от-
пътуват за чуждата страна, без да зна-
ят езика и без наличната информация 
за условията на труд и действащите 
закони. За последиците от тази неин-
формираност разказа г-жа Фендрихо-
ва от Diakonie – организация, която 
помага на изпадналите в тежка ситу-
ация емигранти и разполага с Дом за 
временно настаняване, както и с два 
офиса, в Прага и Пилзен. 

Споменатите нагледни средства 
ще намерят своето място в Българ-
ското посолство в Прага, Бюрата по 
труда, могат да се видят и на интернет 
сайтовете на Министерството на тру-
да и социалните дейности, Diakonie, 
Българската културно-просветна ор-
ганизация: www.bgklub.cz.  ◆

Ян Марек, Алена Фендрихова, Ян Шрот


