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ПРОЕКТ  TAKE CARE  

ПРОЕКТ TAKE CARE КАКВО СМЕ ПОСТИГНАЛИ ДОТУК...
накратко
Проектът Take Care цели да подпомогне имигрантите да придобият нови езикови умения, свързани 
със здравни проблеми, да подобри комуникацията между медицински лица и пациенти, както и да 
предостави информация за здравните системи в партньорските страни: България, Кипър, Германия, 
Литва, Холандия, Португалия, Румъния и Испания.
 
Take Care е насочен към мигрантски организации, образователни институции и медицински лица, 
предоставящи медицинска помощ на имигранти. Те са и основният канал за достигане на различни 
мигрантски общности в осемте партньорски страни, за улесняване на достъпа им до 
здравеопазването и подобряване на интеграцията им в обществото. 

За целта партньорите разработиха Здравното Езиково Ръководство за Имигранти – езиково 
помагало, съдържащо основна езикова информация на здравна тематика, атрактивни методики за 
изучаване на местния език, както и информация за здравните системи в партньорските страни. 
Езиковото ръководство може да бъде използвано както по време на езикови курсове за имигранти, 
така и като материал за самообучение. 

ЗДРАВНА КАРТА 
Здравната карта предоставя информация за здравните системи в 
партньорските страни, включително спешност, здравно 
осигуряване, личен лекар, раждане, грижи за възрастни 
хора и т.н.  

БАЗОВ ЕЗИКОВ НАРЪЧНИК ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ 
Базовият езиков наръчник за спешни случаи подпомага 
медицинските лица да комуникират с имигранти в спешни 
ситуации. Наръчникът е достъпен на 17 езика.

ЕЗИКОВО ВЕТРИЛО 
Езиковото ветрило съдържа около 30 думи от всяка тема, преведени 
на 17 езика. То може да бъде използвано заедно с Учебното помагало 
или като материал за самообучение.

ИНТЕРАКТИВНА ЕЗИКОВА КНИГА  
Интерактивната езикова книга е модерна, дигитална 
версия на Учебното помагало, като езиковото съдържание е 
анимирано и подкрепено от аудио материали за по-лесно 
усвояване на езиковата информация.

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 
Учебното помагало е разделено на 12 здравни теми. Всяка 
тема включва основни думи, фрази и диалози, както и описание 
на частите на човешкото тяло и някои често срещани 
симптоми.

Мрежа от 49 асоциирани партньора като мигрантски организации, (доброволчески) 
организации, работещи за интеграцията на имигранти, образователни институции за 
възрастни, медицински лица и организации, т.н.
71 мигрантски организации, въвлечени по време на проекта
70 здравни организации, въвлечени по време на проекта
94 образователни организации, въвлечени по време на проекта
Колекция от 31 добри практики за интеграция на имигранти, свързани със здравни 
въпроси, от 8 европейски държави
Здравно Езиково Ръководство за Имигранти, произведено в тираж 1,800 бр. на 9 езика
Интерактивна Езикова Книга за мобилни устройства, разработена на 9 езика
17 обучения, организирани в осемте партньорски страни с повече от 280 езикови 
обучителя, медицински лица и хора, работещи за интеграцията на имигранти
25 езикови курса на базата на проектните продукти, организирани в осемте партньорски 
страни с повече от 290 имигранта
Езиковото ръководство предоставено на езиковите отдели на повече от 70 мигрантски 
организации и езикови институции за прилагане в езикови курсове с над 1,000 имигранта
Експлоатационни семинари, организирани за представители на целевите групи в 
партньорските страни
Финална проектна конференция с повече от 100 участника
Около 300 уникални посетителя на месец на проектния уебсайт (www.takecareproject.eu)

ЗДРАВНО ЕЗИКОВО РЪКОВОДСТВО 

Pressure Line
Холандия         
+31 10 243 93 65
pl@pressureline.nl       
www.pressureline.nl

KU TU Ltd.          
България          
+359 2 981 61 43
office@kutu-bg.eu    
www.kutu-bg.eu

IFES    
Испания  
+34 96 382 5362         
fernando.benavente@valencia.ifes.es          
www.ifes.es

Soros International House - SIH  
Литва         
+370 527248 92    
daiva@sih.lt              
www.sih.lt

Dialoge                   
Германия      
+49 8382 944 600   
Martina.Stock@dialoge.com              
www.dialoge.com

SYNTHESIS 
Кипър
isaias@synthesis-center.com 
www.synthesis-center.com

FLEP - Formação, 
Língua e Estudos Portugueses Lda                  
Португалия          
+351 2131 52 178      
flep1@mail.telepac.pt          
www.flep.pt

UMF Gr t Popa
Румъния         
+40 2322 118 18    
ioana.cretu@umfiasi.ro              
www.umfiasi.ro

 ЗДРАВНО ЕЗИКОВО РЪКОВОДСТВО ЗА ИМИГРАНТИ

за имигранти

ПАРТНЬОРИ 

Всички материали са достъпни на страницата на проекта:  www.takecareproject.eu  

Mantente 
sano!

Бъди здрав!

Op je 
gezondheid!

Seja saudável!

Būk sveika(s)!

Ai grijă de 
sănătatea 

ta!

Be healthy! 

Nα είσαι 

υγιής!

Bleib 

gesund!

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията 
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Бяха организирани 17 обучения за мигрантски организации, медицински лица и езикови обучители в 
осемте партньорски страни за повече от 280 бенефициента. Участниците бяха запознати с проекта 
и неговите продукти и им бяха представени различни техники за работа в мултикултурна среда и 
интеграция на имигранти в обществото. Практически дейности на базата на основния проектен 
продукт – Здравно Езиково Ръководство за Имигранти, демонстрираха проектната методология и 
обучиха участниците как да прилагат материалите в рамките на работата им с имигранти.

Като продължение на обученията, партньорите организираха и проследиха 25 езикови курса на базата 
на Езиковото ръководство, които директно въвлякоха повече от 290 имигранта от различни 
националности. Участниците придобиха нови езикови умения, свързани със здравни въпроси и 
подобриха увереността си за комуникация със медицински лица на медицинска тематика.

Повече информация за организираните събития можете да намерите на проектния уебсайт www.take-
careproject.eu. 

Обученията в Холандия бяха проведени на 24 и 28 март 2014 г. 
в Dona Daria Emancipation Knowledge Centre. 19 човека взеха 
участие, разделени на две групи: една за представители на 
организации и мигрантски общности, подпомагащи 
интеграцията на имигранти в обществото и друга за 
представители на здравни организации и езикови обучители. 

В ХОЛАНДИЯ

В ИСПАНИЯ 

В БЪЛГАРИЯ

“Материалите трябва да бъдат предоставяни на 
всички новодошли, започващи интеграционен 

курс”
„Холандският е много труден език. Много ми 

харесват аудио материалите, защото с тях мога 
да се упражнявам и вкъщи.“

Три езикови курса бяха проведени през април, май и юни 2014 
г.: един за жени с марокански произход, един за новодошли 
българи в Хага и един за майки с малки деца от северния 
район на Ротердам. Общо 41 участника бяха включени. 

Две обучения бяха организирани в България на 4 и 7 април 
2014 г. за представители на мигрантски организации, 
медицински лица и езикови обучители. 17 представителя на 
целевите групи взеха участие в обученията. 

“За 20 години в България за пръв път виждам 
обобщена информация за здравната система на 

едно място. Поздравления!”
„Много полезна информация за различни 
заболявания и медицински специалисти.“

Три езикови курса на базата на материалите по Take Care 
бяха организирани в България. Те започнаха през месец май 
2014 г. за 12 имигранта. Езиковото ръководство беше 
предоставено на 4 организации, работещи с имигранти и 
материалите се използват в рамките на езикови курсове за 19 
групи с повече от 160 имигранта от различни националности. 

Шест обучения се проведоха във Валенсия, Испания, на 2 и 
16 април, както и на 7, 22 и 23 май 2014 г. за 36 участника 
(представители на мигрантски организации, здравни и езикови 
организации). 12 мигрантски асоциации от 10 държави взеха 
участие в обученията.

„Работа в групи, обмен на опит... най-добрият 
начин за учене един от друг “ 

„Има много културни различия между държавите, 
но тези бариери трябва да бъдат преодолени“

Три кратки езикови курса бяха проведени във Валенсия, 
Испания, на 2 и 16 април, както и на 22 май 2014 г. за 30 
участника (представители на мигрантски и езикови 
организации). 12 мигрантски асоциации от 10 държави взеха 
участие в обученията.

В ЛИТВА
Обучение за професионални езикови обучители беше 
организирано в Литва на 20 март 2014 г. Присъстваха 8 
участника, всички от които бяха професионални обучители на 
възрастни, както и учители по езици.

 “Проектът ще бъде много полезен за в бъдеще за 
изграждане на мостове между различни 

националности в Литва.”
“Всички материали, които получих по време на 

езиковия курс “Take Care” са изключително важни 
и полезни за мен!!! ”

Езиковият курс за имигранти в Литва се проведе на 25-30 
април 2014 г. 18 имигранта взеха участие. 

В ГЕРМАНИЯ
Обучението в Германия се проведе на 21 март 2014 г. със 7 
участника, включително обучители, работещи с имигранти и 
медицински сестри. Техники от драматичния театър бяха 
използвани за упражняване нa думи и фрази на здравна 
тематика, като участниците оцениха използването на 
театрални игри като много полезно в случая. 

”Едва сега разбирам колко е важно да можеш да 
говориш за здравето си на езика на приемащата 

страна и колко обезсърчаващо е, когато не 
можеш!”

“Трогнат съм от начина на преподаване и 
предоставянето на материалите”

Езиковият курс в Германия се проведе през месец май 2014 г. 
в мигрантска организация в Lindau, Kulturbrücke (културен 
мост, подпомагаш основно хора, търсещи убежище). 10 човека 
от Сенегал, Украйна, Полша, Черна гора и Афганистан взеха 
участие в курса. 

В КИПЪР
Обучението в Кипър се проведе на 20 юни 2014 г. със 7 езикови 
обучителя, които бяха обучени да използват проектната 
методология и продукти.

Три езикови курса бяха проведени в Кипър през месец май 2014 г. 
Един в Дома на Сътрудничеството със 7 студента от различни 
европейски държави, както и турски кипърци, а другите два в 
Университета на Никозия със студенти по медицина от Египет, 
Индия и различни европейски държави (10 участника).

В ПОРТУГАЛИЯ
Две обучения се проведоха в Португалия на 17-18 март и 
24-25 март 2014 г. с 41 участника. Използваната методология 
беше базирана на съвместна работа и активно 
взаимодействие между участниците. 

“Научих много нови неща и се надявам да имам 
възможност да споделя този опит с други хора в 

близко бъдеще”
“Много полезен, практичен и креативен курс. 

Материалите са фокусирани върху реални ситуации, 
което прави съдържанието много по-привлекателно и 

лесно за усвояване.”

"С помощта на това обучение ролята ни на 
езикови обучители придоби ново измерение. Сега 

можем да предоставим на имигрантите ценна 
информация за местната здравна система и да 
подпомогнем процеса на тяхната интеграция."

“Езиковото ветрило е единствено по рода си. Ще 
го нося със себе си по време на цялото ми обучение 

в болницата.” 

Три езикови курса бяха проведени в Португалия (април – юни 
2014 г.) с около 60 участника от 10 държави: Италия, Молдова, 
Румъния, Русия, Ангола, Бразилия, Кабо Верде, Индия, 
Гвинея-Бисау и Република Гвинея.

В РУМЪНИЯ
Румънското обучение беше организирано на 28-29 март 2014 г. в 
сътрудничество между UMF Iasi, EuroEd, Асоциацията на 
студентите по медицина в Iasi и Румъно-Украинската Асоциация. 
Участваха 45 езикови обучителя, студенти по медицина, 
мигрантски общности, т.н. от 5 държави (Румъния, Молдова, 
Украйна, Испания, Грузия). Като продължение беше 
организирана видео конференция на 12 май 2014 г. със 
медицински лица, учители и студенти от Румъния и Кишинев. 

 “Материалите внасят в учебния процес оригиналност, 
спонтанност и разнообразие, но най-важното е, че те са 
напълно приспособими към езиковите нужди и условия на 

днешните пациенти и утрешните лекари.”
“Изпълнен с хуманност, "Take Care” е изключителен 

европейски проект. С Езиковото ветрило в ръка, Сизиф 
вече няма да се чувства сам на върха на планината под 

тежестта на камъка …””

7 езикови курса бяха организирани в Румъния през март-юни 
2014 г. Учители работиха с повече от 100 студента по медицина 
и стоматология от над 15 държави. Като цяло, повече от 300 
международни и 500 румънски студента по медицина бяха 
достигнати от проекта. 

ОБУЧЕНИЯ   
Езикови курсове  &
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