Програма за поддршка на баратели на азил

Отворена Порта спроведува програма за Ранливи категории на лица во процес на
мигрирање кои имаат потреба од итна интервенција, стручна помош и поддршка во Р.
Македонија. Програмата се однесува на лица кои се сместени во Центарот за
баратели на азил, а припаѓаат во следниве категории на лица:





Непридружувани малолетници баратели на азил;
Семејства кои се баратели на азил;
Самохрани родители со деца;
жртви на сексуално и родово базирано насилство.

Целите на програмата се повеќекратни и вклучуваат помош на сместените лица
полесно и поуспешно да се вклучат во тековните процеси на општественото живеење,
односно успешна интеграција во општеството. Дополнително, целта е да спроведе
социјална односно општествена медијација помеѓу потребите на овие лица и системот
за поддршка кој е креиран од страна на државата и им стои на располагање на
барателите на азил.
За периодот јануари- март 2015 година, Отворена порта во Центарот за азил обезбеди
поддршка на 73 лица, од кои 23 деца на возраст од 2 до 17 години. Оддржа 24 групни
едукативно- окупациски работилници со деца и возрасни вклучувајќи и часови по
изучување на македоснкиот јазик и 34 индивидуални психо-социјални советувања.

Дополнително, Отворена Порта како дел од активности во оваа програма на
ден 26.03.2015г. во Гевгелија во соработка со Фондација Аполонија - Гевгелија
спроведе работилница насловена како „...И јас сум човек, како вас“ со фокус на
сензибилизација на локалното население во однос на мигрантите кои транзитираат
низ нашата земја.

На работилницата беше прeзентирана работата на Отворена порта и активностите кои
се спроведуваат со барателите на азил сместени во Центарот за баратели на азил.
Дополнително, на работилницата се опфати социјалниот аспект, односно проблемите
и ситуацијата со која се соочуваат мигрантите во текот на нивното патување.
Учесниците на работилницата ги искажаа своите искуства во однос на интеракција со
мигрантите како и ставовите во однос на овие лица.

