
 

Бариери, засягащи участието на мигранти и бежанци 

като доброволци в спорта 

Потенциални стъпки за смекчаване  

Правни и 

административн

и бариери 

Регламентите за квоти, ограничаващи 

достъпа на чужди граждани до 

професионални и аматьорски спортни 

лиги и състезания в комбинация с 

ограничителни закони за гражданството, 

могат да повлияят отрицателно на 

участието на постоянно пребиваващи, 

които нямат гражданство, както в 

любителски, така и в професионален 

спорт. 

Ревизии в регламентите, които ще улеснят 

участието на тези, които все още не са 

получили гражданство, но са постоянно 

пребиваващи във въпросната държава, в 

спорта. 

Езикови бариери Езикът представлява значителна бариера 

за участието на мигранти и бежанци в 

спорта (особено за новопристигналите). 

Такъв е случаят и когато става въпрос за 

доброволчество; липсата на основни 

познания по родния език за приемащата 

държава им пречи да поемат определени 

доброволчески задачи, тъй като те имат 

съмнения относно собствените си умения 

или се страхуват от дискриминация. 

За тази цел основните езикови умения 

наистина са предпоставка, особено за 

определени позиции, напр. за да станат 

доброволни треньори или да поемат 

доброволно административна работа. 

Спортните клубове и организации биха 

могли, в сътрудничество с доставчиците на 

професионално образование и обучение и 

други свързани организации, да предложат 

езикови курсове като неразделна част от 

тяхната доброволческа програма. 

Социални 

бариери 

Мигрантите и бежанците, особено през 

първия период на заселването им в 

приемащата държава, са склонни да се 

интересуват повече от намирането на 

различна работа и да се съсредоточат 

върху поддържането на семействата си, 

вместо да участват в спорт, и по-

специално за доброволчески позиции. 

Ангажирането на няколко работни места в 

това отношение не им позволява да 

получат доброволчески позиции, което 

изисква време и дългосрочен ангажимент. 

Осигуряването на подкрепа за гладкото 

уреждане и интеграция на мигранти и 

бежанци в приемащото общество е от 

съществено значение за увеличаване на 

тяхното участие като доброволци в спортни 

дейности. Програмата за доброволчество 

може да предвиди сътрудничеството на 

спортните организации и клубове с органи и 

организации, предлагащи работа и други 

социални услуги (като консултиране и 

промоция на работа и др.) 

Спортна култура Различията във вида спорт, организиран в 

страната на местоположение и страната 

на произход, могат да попречат на 

мигрантите и бежанците да участват в 

спортни дейности. Спортните дейности, 

които се предлагат в страната на 

местоположението, може да не са 

достатъчно атрактивни, както и спортните 

дейности, предлагани в страната на 

произход, може да не се предлагат в 

страната на местоположението. 

В допълнение към това се отбелязва, че 

спортната култура в страната на 

 местоположение може също да повлияе 

Спортните организации и клубове биха 

могли да проектират и реализират 

информационни сесии и събития за 

повишаване на осведомеността за 

запознаване на мигрантите и бежанците със 

спортната култура в приемащото общество. 

Отделно от гореизложеното, от решаващо 

значение е спортните организации и клубове 

да преработят своите доброволчески 

програми, така че да бъдат по-привлекателни 

за мигрантите и бежанците.  



на участието на мигранти и бежанци в 

спорта, особено на доброволчески 

позиции. Липсата на интерес от страна на 

спортните клубове за набиране на 

доброволци е ключов фактор, който 

обезкуражава мигрантите и бежанците да 

заемат доброволчески позиции. 

Бариери, 

специфични за 

пола 

Литературата предполага, че има 

значителна разлика между съответния дял 

на членовете на спортни клубове от 

мъжки и женски пол. Това може да се 

отдаде до известна степен на факта, че 

спортен клуб, чиито важ 

ни длъжности са заети от мъже, едва ли 

ще насърчи жените да участват като 

доброволци. Освен това положението на 

жените и момичетата в техните 

семейства, особено по отношение на 

традиционно ориентираните семейства, 

също може да повлияе на 

доброволчеството в спорта.  

Повишаването на осведомеността, насочена 

както към вътрешната, така и към външната 

аудитория на спортните организации и 

клубове, би могло да насърчи равенството 

между половете и предоставянето на равни 

възможности за мъже и жени мигранти и 

бежанци. Програма за доброволчество, която 

ще предвижда равен брой доброволчески 

позиции за мъже и жени, би могла особено да 

допринесе за постигането на по-равностойна 

спортна среда. 

Дискриминация Изследванията показват, че мигрантите и 

бежанците изпитват дискриминация в 

спортния сектор, което се дължи на 

различията в езика и културата. 

Ислямофобията например и съответните 

стереотипи могат да се окажат важен 

възпиращ фактор за участието на 

мигранти и бежанци на доброволчески 

позиции в спорта. 

Повишаването на осведомеността за борба с 

дискриминацията е от първостепенно 

значение за улесняване на интеграцията на 

мигрантите и бежанците и мигрантите в 

приемащото общество. По-специално по 

отношение на спортната среда и освен 

организирането на дейности за повишаване 

на осведомеността, се отбелязва, че 

спортните организации и клубове могат да 

организират редовно различни видове 

дейности за „изграждане на екип“, които 

могат да подобрят комуникацията и 

взаимното разбирателство между всички 

участници. 

В допълнение, стриктни правила в спортните 

организации и клубове могат да се прилагат в 

случаите, когато се установят нарушения на 

права и т.н.  

Липса на 

информация 

Бежанците и мигрантите нямат достъп до 

ифнормация, касаеща отворените 

доброволчески позиции.  

Спортните организации трябва да прилагат 

информационни и повишаващи 

осведомеността кампании / събития, които да 

информират общностите на мигрантите и 

бежанците за ползите от участието в спорта 

(като доброволец и като играч), настоящите 

възможности за доброволчество, процеса на 

набиране, както и как да се търсят такива 

възможности (например съобщения в 

уебсайтове, социални медии и т.н.). 

Информационната кампания може да бъде 

насочена към: 

• Бежански общежития / Приемни 

центрове; 

• Организации, ръководени от 



мигранти; 

• Организации, работещи с мигранти; 

• Доброволчески и / или общностни 

центрове (читалища); 

• Етнически училища и масови 

училища; 

• Местни медии. 

 


