Проект Frostschutzengel: Годишен доклад 2015 – кратка версия
Цели на проекта
Проектът „Frostschutzengel” преследва няколко амбициозни цели: да повиши вниманието на
обществото към трудния живот на хората без дом от Централна и Източна Европа, да
предостави подробни социални и правни консултации на нуждаещите се и така да ограничи
ефектите от бедността. Амбицията ни е да играем ролята на мост между функциониращата
държавна система и неправителствената подкрепа за бездомните.
Основни цели
•

Дефиниране на конкретни стратегии за помощ във всеки индивидуален случай чрез
задействане на гаратирани от закона права;

•

Подобряване на комуникацията между хората без дом и съществуващите
организациии, предоставящи консултации в Берлин;

•

Подобряване на комуникацията между хората без дом и държавните иституциии;

•

По-добро познаване на нуждите на хората без дом, което да услесни изграждането на
работещи стратегии за подкрепа;
Популяризиране на научните публикации по темата.

•

Проект „Frostschutzengel” работи съвместно с „GEBEWO- Soziale Dienste – Berlin” и
“Cartiasverband Erzbistum Berlin” от април 2015 г. От януари 2016 г. дейността беше разширена в
рамките на проект „Frotschutzengel plus”, чиято цел е предоставяне на здравни и правни

консултации. „Frostschutzengel plus” е резултат от общи усилия с „GEBEWO - Soziale
Dienste – Berlin gGmbH” и „Caritasverband Erzbistum Berlin e.V.” Проектът получава
финансова подкрепа от FEAD – „Фонд за европейска помощ за най-нуждаещите се”, и
германското федерално Министерство на труда и социалната политика. Разчитаме и на
собствени ресурси чрез споменатите по-горе съвместни начинания.
Статистически данни за 2015 г.
•
•
•

1470 консултации на терен. 45 от 421 консултации прерастнаха в дългосрочна
подкрепа чрез постоянен контакт;
Професионални консултации на три основни групи: хора без дом от Полша,
България и Латвия;
Средна възраст на получилите консултации: 30-39 години;

•
•
•

Образование на получилите консултации: предимно краткосрочно
професионално обучение;
В най-честия случай хората са прекарали в Германия от 1 до 12 месеца преди
консултации;
Основната причина да пристигнат в страната, която посочват, е търсене на
работни позиции.

Консултациите се извършват в 10 различни обекта: три центъра за дневни грижи; два
пункта за срещи на хора без дом и средства; пет нощни центъра за настаняване или
нощни кафенета, а в рамките на разширения проект и в медицинския център за хора
без здравно осигуряване „Caritas Ambulanz am Bahnhof Zoo”. Консултациите се
провеждат на немски, английски, бълггарски, босненски/сръбски/хърватски, полски и
руски език.
Резултати
Необходимо е разширяване на езиковите и професионални умения сред работещите в
целия сектор, който предоставя консултации на хората без дом. Работа с тази уязвима
група е предизвикателство за социалните институции заради езиковата бариера,
дискриманационните практики, сложните житейски проблеми на хората и трудностите
при задействане и реализиране на правата на засегнатите. Липсата на финансови
средства допълнително усложнява дейността. Нашият екип все по-често съумява да
подпомогне хората без дом да излезат от омагьосания кръг на бедността и да потърсят
своето достойно място в обществото.
Ясно е, че консултациите на терен не могат да решат генерално сложните социални
проблеми на гражданите на ЕС – необходим е далеч по-мащабен и многопластов
подход. Успешната интеграция на граждаите на ЕС минава през разширяване на
социалните услуги в посока мултикулурализъм и по-всеобхватни механизми за
подкрепа, като например разширяване на консултации при миграция.
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