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Gipuzkoa
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PORTUGALETEKO ASIALDI SAREA
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Bilbao та вся територ�я Bizkaia
FUNDACIÓN ELLACURÍA
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ainhoa@fundacionellacuria.org

LOIOLAETXEA ELKARTEA
620 92 87 39 (Asier)

676 94 27 29  (Tania)
loturak@loiolaetxea.org

Ін�ц�атива створення
баскської мереж� прийому

громадян

Було дуже тяжко, була відкрита велика
рана. Пережите неможливо забути, але є

люди, які допомогли своїми діями та тим, як
вони допомогають нам інтегруватися. Коли

я познайомилась із місцевою групою, я
відчула, що в мене з’явилася інша родина,

яка мене підтримує.

mailto:loturak@aisialdisarea.org


Програма створення локальних мереж прийому на основ�:

Ми прагнемо створити прост�р, де волонтери, прийомн� та
приймаюч� с�м’ї зможуть створити б�льш справедливе,
критичне сусп�льство для п�дтримки м�грант�в та б�женц�в.

Прагнемо, щоб залучен� люди стали п�дтримкою для
м�грант�в та б�женц�в п�д час їх �нтеграц�ї в сусп�льство.
Допомагали просувати модель доброзичливого
сп�в�снування на нових територ�ях, засновану на
взаємному визнанн� та р�зноман�тност�.

Маючи за приклад модель програми «Сommunity
sponsorship», ми заохочуємо м�сцев� громади надавати

п�дтримку та супров�д б�женцям та м�грантам, �нтегруючи їх в
м�сцев� соц�альн� мереж� 

Доступ до основних прав: школа та змога
навчатися, медичне обслуговування, допомога у
вивченн� мови, пошук житла, включення до ринку
прац� 

Орган�зац�я заход�в �з родинами б�женц�в:
ознайомлення з м�сцем проживання, екскурс�ї,
зустр�ч� та допомога з прийняттям участ� у м�сцевих
культурних заходах

Це команда, що складається щонайменше з 5
волонтер�в, як� допомогають з соц�альною �нтеграц�єю
родин б�женц�в у сусп�льство для того, щоб вони могли
побудувати нове життя. Bона включає: 

ЩО ТАКЕ ЛОКАЛЬНА
ГРУПА ПРИЙОМУ?

Приймаючих с�мей М�сцевих груп
волонтер�в
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Наш� принципи:

ЩО ТАКЕ ПРОГРАМА
LOTURAK?

МИ КОМАНДА

Техн�чна команда Loturak т�сно сп�впрацює з групами
на кожному етап�, щоб мати змогу ефективно приймати,
п�дтримувати та супроводжувати с�м ’ї б�женц�в.

НАМ ПОТРІБНІ ТАКІ ЯК ТИ

Вс� бажаюч� можуть взяти участь. Не важливо чи ми
друз�, сус�ди, колеги по робот�, члени рел�г�йної
�нституц�ї чи просто знайом�. Ми не лише сприятимемо
зм�н� життя, але й створюватимемо б�льш культурно
р�зноман�тне сусп�льство.

ЛОКАЛЬНІ ГРУПИ ПРИЙОМУ


