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1.  ЕВРОПЕЙСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И АСОЦИАЦИИ В 
   ОБЛАСТТА НА САКСОНИЯ И АСФАЛТ  

 
 
Много граждани на ЕС в Германия се възприемат предимно като ев-
ропейци и все по-малко като "мигранти". Според представата им за 
себе си те се възприемат като мобилни работници, като граждани на 
ЕС в смисъла на свободното движение на работници и със съответ-
ните права, които са юридически равни с тези на германските граж-
дани. Повечето от тях са добре свързани в своята общност, а обменът 
се осъществява динамично чрез социалните мрежи.  Някои имигранти 
са организирани и в организации на мигранти.    
 
Сдруженията и организациите на граждани на ЕС в Саксония-Анхалт 
са представени не само в столичните региони Магдебург и Хале, но и 
са все по-активни тук. Чрез асоциациите като социални пресечни 
точки и организационни инициатори се предлагат събития и подкрепа, 
например за изучаване на езици. Асоциациите на имигранти от Ев-
ропа са ценни точки за контакт, особено за новопристигналите евро-
пейци.    
 
В Саксония-Анхалт най-големите сдружения, представляващи интере-
сите на мигрантите от Европа, са AGSA e.V. и LAMSA e.V. Двете сдру-
жения имат най-голям брой членове с мигрантски произход и предо-
ставят широк спектър от услуги чрез своите членуващи организации. 
Много от членуващите организации се управляват от европейски съ-
народници.   
 
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. (AGSA) е чадърна органи-
зация с 46 членуващи организации, които се застъпват за демокра-
тично съжителство и равноправно участие в обществения живот, не-
зависимо от произход, религия, език и други характеристики.  Сдруже-
нията и организациите на мигранти, представени в AGSA, повечето от 
които работят на доброволни начала, предлагат на новите имигранти 
социални контакти. einewelt haus в Магдебург е място за междукул-
турно взаимодействие и работа в мрежа. Със събития като езиковото 
кафене и широк спектър от културни дейности, предлагани от асоциа-
циите, AGSA се предлага като отворен дом за заинтересовани хора от 
всички страни и улеснява открития междукултурен обмен.  
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В тази глава  
ще научите 

как да откриете и установите 
социални контакти със  

сънародниците си, какви  
възможности за добровол-

чество имате и по колко  
различни начина можете да се 

включите в сдружения - от 
"културни" до "спортни".   

 
В края на главата ще  

намерите и консултантските 
центрове и контактите, към 

които можете да се обърнете в 
Саксония-Анхалт.

https://www.agsa.de
https://www.lamsa.de/
https://www.agsa.de/verein/mitglieder.html


От 2008 г. насам Държавната мрежа на мигрантските организации в 
Саксония-Анхалт (LAMSA) представлява политическите, икономичес-
ките и социалните, както и културните интереси на хората с миграцио-
нен произход на държавно равнище.   
Той се възприема като техен защитник и е на разположение като точка 
за контакт с правителството на провинцията, всички асоциации, свър-
зани с миграционната политика, институции и други организации на 
мигранти в други федерални провинции. През март 2014 г. LAMSA е 
основана като сдружение с нестопанска цел.   
Понастоящем в LAMSA са представени повече от 100 организации и 
лица с различен произход, културна принадлежност и религиозна при-
надлежност.   
 
С организациите си за мигранти двете асоциации предлагат раз-
нообразни услуги за новопристигналите от Европа и света.   
Те включват:  
•  услуги за езиково посредничество  
•  консултации по майчин език  
•  събития като езикови кафенета, курсове за шиене, езикови курсове,  
   допълнително обучение  
•  предложения в областта на образованието, като например контрол  
   на домашните работи  
•  предложения за родителско обучение  
•  предложения за социална интеграция и доброволческа работа. 
 
Асоциациите, членуващи в AGSA и LAMSA, представляват междуна-
родно разнообразие от интереси и перспективи, култури и дейности. 
Много от тях се предлагат като контактна точка за имигранти от цяла 
Европа. Тук европейците се организират за двустранен обмен, култи-
виране на езика и културата, както и за подкрепа при пристигането и 
установяването в Саксония-Анхалт:   
 
•  Bund der Polen in Magdeburg e.V. (1)  
 
•  Centro Italiano di Cultura Sachsen-Anhalt e.V. (CIMA e.V.) (2)  
 
•  Германско-българско социално-културно сдружение e.V. (3)  
 
•  Германско-финландско дружество e.V. Саксония-Анхалт  
   Регионално сдружение (4)  
 
•  Германско-френско дружество Magdeburg e.V. (5) 
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https://www.lamsa.de/ueber-lamsa/mitglieder
https://www.lamsa.de/ueber-lamsa/mitglieder
https://www.lamsa.de/ueber-lamsa/mitglieder
https://www.magdeburger.eu
https://www.magdeburger.eu
https://cima-ev.de/de/startseite/
https://cima-ev.de/de/startseite/
https://d-bg-skv.jimdofree.com
https://d-bg-skv.jimdofree.com
https://www.dfg-sachsen-anhalt.de
https://www.dfg-sachsen-anhalt.de
https://www.dfg-sachsen-anhalt.de
https://dfg-magdeburg.de


•  Немско-италианско дружество e.V. (1)  
 
•  Немско-полско дружество Саксония-Анхалт e.V. (2)  
 
•  Harmonia e.V. - Международен център за култура, образование  
   и социални въпроси в Саксония-Анхалт (3)  
 
•  Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e.V. (4)  
 
•  MERIDIAN e.V. - Асоциация за насърчаване на разбирателството 
между хората от различни нации (5)  
 
•  Hungarians in the Middle of Saxony-Anhalt e.V. (6)  
 
•  Weltunion Magdeburger Juden e.V. (WMJ) (7) 
 
Тези организации са ангажирани с активното формиране на живота и 
работата в Европейския съюз: 
 
•  Europa Union Deutschland Landesverband Sachsen-Anhalt (8)  
 
•  JEF - Young European Federalists Saxony-Anhalt e.V. (9)  
 
•  Offener Kanal Magdeburg e.V.  (10) 
 
 
ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ: 
Ако се интересувате от активно участие или искате да набирате доб-
роволци като асоциация, можете да използвате портала за ангажи-
ране в Хале (11). Тук можете да срещнете хора от различни култури, 
които искат да променят нещо на местно ниво.  
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http://www.digmd.de
https://www.dpg-sachsen-anhalt.de
https://www.dpg-sachsen-anhalt.de
https://harmonia-magdeburg.hpage.com
https://harmonia-magdeburg.hpage.com
https://harmonia-magdeburg.hpage.com
https://lmdr.de/standort/magdeburg/
https://lmdr.de/standort/magdeburg/
https://www.skvmeridian.de
https://www.skvmeridian.de
https://www.skvmeridian.de
https://www.agsa.de/verein/mitglieder/ungarn-mitten.html
https://www.agsa.de/verein/mitglieder/weltunion-magdeburger-juden.html
https://www.europa-union-sachsen-anhalt.de
https://jef-sachsen-anhalt.de
https://www.ok-magdeburg.de
https://engagiert-in-halle.de/
https://engagiert-in-halle.de/


2.  ФОРУМИ ЗА ОБМЕН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ  
    ОБЩНОСТИ  
 
От години имиграцията на граждани от Европейския съюз в Саксония-
Анхалт непрекъснато се увеличава. Тук живеят пропорционално много 
хора с имиграционна история, включително много хора с висше об-
разование или живеещи тук от дълго време. Всъщност историята на 
имиграцията в Саксония-Анхалт се определя основно от динамиката в 
европейското вътрешно пространство, като гражданите на ЕС са най-
многобройната имигрантска група.   
 
Голяма част от комуникацията в общностите се осъществява чрез раз-
лични канали в социалните медии. Тук могат да се намерят специ-
фични за общността форуми за обмен и групи по интереси, а в чато-
вете се обменят отговори и съвети по често обсъждани казуси, раз-
поредби и проблеми. 
 
В проекта EUmigra на Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e.V. пред-
ставители на мрежата публикуват информация на много европейски 
езици в социалната мрежа Facebook. Тук можете да намерите нем-
ската "майчина страница" на Fach- und Servicestelle EU-Migration 
SachsenAnhalt, както и осемте дъщерни страници до момента:  
•  EUmigra Fach- und Servicestelle EU-Migration Sachsen Anhalt 
•  EUmigra-България 
•  EUmigra Česká republika 
•  EUmigra España  
•  EUmigra Hrvatska 
•  EUmigra Italia 
•  EUmigra Polska 
•  EUmigra România 
•  EUmigra Ungarn/Magyar 
 
Инициативи, които предлагат, например, кафенета за срещи и езикови 
кафенета в Магдебург: 
 
•  platz*machen e.V. (1) 
 
•  Sprachcafé Magdeburg – Време за теб и твоите езици" (2) 
 
•  Blickwechsel e.V. (3) 
 
•  НАЧАЛО В СЪСЕДСТВО (4) 
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https://www.facebook.com/eumigrasachsenanhalt/
https://www.facebook.com/platzmachen2020/
https://www.facebook.com/SprachcafeMagdeburg/
https://www.facebook.com/SprachcafeMagdeburg/
https://www.facebook.com/blickwechsel
https://www.integrationshilfe-lsa.org/beginn-nebenan/


3.  УЧАСТИЕ В ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ  
 
Ако сте гражданин на ЕС и живеете в Германия, имате право да гласу-
вате и да се кандидатирате на местни избори. Не е необходимо първо 
да заявите намерението си да гласувате и да се регистрирате в изби-
рателния списък. В Германия автоматично се вписвате в избирателния 
списък за местните избори.   
 
Като гражданин на ЕС можете да гласувате или да се кандидатирате 
при същите условия, както гражданите на страната, в която пребива-
вате. Ако гражданите трябва да са живели в страната или общината 
за определен период от време, за да имат право да гласуват или да 
се кандидатират, това важи и за вас. 
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E I N E W E LT H AU S В МАГДЕБУРГ,  СЕДАЛИЩЕ НА AU S L A N D S G E S E L LS C H A F T SAC H S E N-A N H A LT E.V.



4. АНГАЖИМЕНТ В КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ  
    НА ЧУЖДЕНЦИТЕ  
 
По правило консултативните съвети на чужденците са общински поли-
тически органи, избрани от имигрантите, за да представляват интере-
сите на всички хора с миграционен произход. Те се застъпват за ра-
венството и равноправното участие на имигрантите и подкрепят по 
много начини работата в мрежа между органи, институции, агенции и 
други заинтересовани страни, която е необходима за интеграцион-
ните процеси.   
 
В Саксония-Анхалт консултативните съвети за чужденци в Магдебург и 
Хале координират множество услуги за подпомагане на всички имиг-
ранти. Чрез консултативните съвети за чужденци и съответните стра-
ници на службите заинтересованите лица могат да получат и контакти 
с важни държавни мрежи за работа по интеграцията.  
 
 

5. ЧЛЕНСТВО В СПОРТЕН К ЛУБ  
 
Друг добър начин за създаване на социални мрежи и участие е да бъ-
дете активен и евентуално член на спортен клуб. Обстановката на 
спортните клубове в Саксония-Анхалт е изключително разнообразна, 
тъй като голямото спортно семейство на LSB Саксония-Анхалт понас-
тоящем включва повече от 3100 спортни клуба.    
 
Те са отворени за всички граждани на провинциите между Алтмарк и 
Бургенландкрайс и предлагат спортове на открито или на закрито, ин-
дивидуални или отборни спортове.  
 
Можете да използвате формуляра за търсене на Спортната федера-
ция на Саксония-Анхалт, за да потърсите конкретно клуб във вашето 
населено място или в околността - в зависимост от любимия ви вид 
спорт. 
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https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/sportvereine.php?nav1=17&nav2=53
https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/sportvereine.php?nav1=17&nav2=53


МЕСТНИ ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ И КОНСУЛТАЦИИ  
 
Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) 
 
Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. (AGSA) 
 
Beirat für Integration und Migration der Landeshauptstadt Magdeburg 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПОРТАЛИ  
 
Sportvereine & Fachverbände in Sachsen-Anhalt 
 
Ausländerbeiräte in Sachsen-Anhalt 
 
Vereinssuche Breitensport Sachsen-Anhalt
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https://www.lamsa.de
https://www.agsa.de
https://www.magdeburg.de/integrationsbeirat
http://www.sportomat.org/index.php/sportvereine_sachsen_anhalt_fachverband.html
https://integrationsbeauftragte.sachsen-anhalt.de/beratung-netzwerke/auslaenderbeiraete/
https://www.lsb-sachsen-anhalt.de/2015/o.red.r/sportvereine.php?nav1=17&nav2=53

