
Езикови бариери 

 

Спортните инструктори, доброволци (с 
изключение на доброволци с мигрантски 

произход) и професионалистите обикновено 

не са запознати със ситуации, при които се 
налага да работят с групи, които не разбират 

/ говорят родния им език.  

Липса на знания относно правната 

ситуация на бежанците 

На спортните инструктори липсват солидни 

познания относно правната ситуация на 

бежанците, включително информация за 

различните етапи на процедурите за 

предоставяне на убежище, ограничения на 

тяхната свобода на движение, застраховки и 

въпроси, свързани с отговорността. 

Трудности при достигане до целевата 

група 

 

Достигането до бежанци може да бъде 

предизвикателство, тъй като често липсва 

сътрудничество с бежанските домове. 

Достигането до жени и момичета в частност 

може да бъде още по-голямо 

предизвикателство. 

Широко разпространена дискриминация, 

която засяга участието на бежанци и 

мигранти в спорта 

Бежанците и мигрантите често са жертви на 

дискриминация. Това също влияе на 

участието на мигранти и бежанци в спортен 

клуб, тъй като в много случаи спортните 

клубове не са склонни да приемат бежанци 

или мигранти като членове, защото се 

страхуват да загубят местни играчи, ако го 

направят.  

Липса на знания относно потенциалния 

травматичен опит на бежанците 

 

Факт е, че редица мигранти и бежанци, 

както и главно хора с увреждания имат 

травматичен опит. И все пак спортните 

инструктори, доброволци и 

професионалисти може да нямат 

необходимите знания, които да им позволят 

да идентифицират и подкрепят мигрантите 

и бежанците в това отношение. 

Различни преживявания и очаквания в 

рамките на целевата група 

 

Има различен опит и потенциални 

очаквания сред бежанците и мигрантите, 

включително сред хората с увреждания. 

Някои може да разглеждат спорта като 

развлекателна дейност, докато други може 

да се интересуват да се занимават със 

спортни дейности по професионален начин,  

като станат и професионални спортисти в 

страната си на произход. 

Съмнения относно положителното 

въздействие на спорта от страна на 

семействата на бежанците и мигрантите 

Много бежанци и родители мигранти имат 

съмнения относно положителното 

въздействие на спорта в приобщаването. По 

този начин те не са склонни да участват 

сами или да позволяват на по-млади членове 

на семейството си (и по-специално на 

младежи и деца с увреждания) да участват в 

спортни дейности.  

  


