ПРОЕКТ НА ДИНАМИЧЕН МОДЕЛ ЗА
ДОСТЪП ДО ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
ИВАН ШАРЕНКОВ

Проект на динамичен модел за достъп на лица, получили международна закрила, до общински жилища
1. Да се подкрепят политиките за изпълнението на Плана за действие
на ЕС за интеграцията на граждани на трети държави;
2. Да се насърчи подходът към успешна интеграция на граждани на
трети държави, чрез засилване на сътрудничеството между съответните участници.
3. Динамиката на миграционните процеси като форма на мобилност,
в различни проявни форми и по най-различни причини, ще бъде
присъща черта на 21-ви век за Европа и в глобален мащаб, което
означава, че ЕС трябва да повиши усилията си не само по отношение
на управлението на миграционните потоци, но и по отношение на
политиките за интеграция на граждани на трети държави.

Целият процес следва да бъде реализиран в рамките на вече одобрения План за действие на ЕС относно интеграцията на граждани
на трети държави и по този начин да отразява политиките на интеграция на целевата група.
Това обуславя необходимостта да се формира цялостен системен
и дългосрочен подход при развитието на всички форми на интеграционния процес.
Необходим е също така обективен анализ на съществуващата ситуация, който да отчита големия брой мигранти на територията на
ЕС, причините, довели до това мащабно движение на миграционните потоци на големи човешки групи от една точка на един континент
към други точки на други континенти и не на последно място – тенденциите на развитие на тези процеси.
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Фокусът следва да е насочен към политиките по интеграция на
чужденците и инвестирането на ресурси и енергия както в рамките
на европейските фондове, така и в рамките на националните бюджети за преодоляване на това глобално предизвикателство към страните от ЕС.
Предлаганият динамичен модел е изграден на базата на разбирането за цялостен и всеобхватен подход, който следва да се опира на:
- нови концепции за социално и жилищно настаняване;
- нови законодателни инициативи, адресирани пряко към актуалните проблеми на целевата група;
- въвеждане на подзаконови нормативни уредби, които да гарантират равенство в третирането и във възможностите на целевата
група за участие в обществения живот и по-специално за достъп до
пазара на общински жилища.

Повишаване на административния капацитет на органите на държавните институции на национално и на регионално ниво в прилагането
на политиките за интеграция на гражданите на трети страни и ефективно реализиране на новите законови и подзаконови разпоредби.
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Подзаконова нормативна уредба
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Заключение
Въвеждането на предлагания динамичен модел ще ускори процесите
за институционализиране на интеграцията на бежанците като основополагащ елемент на цялостния процес на приобщаване на тази уязвима група лица и по този начин ще стане ефективен за действие и
отговор на повишаването на нивото на миграционния натиск.
Институционализирането, от своя страна, ще даде възможност за
трайно формиране и надграждане на законодателния процес и повишаване на нивото на административния капацитет на ангажираните
държавни структури и експерти на международни и неправителствени организации.
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