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ДУМИ ОТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

WORDS FROM THE
CHAIRPERSON

Скъпи приятели и съмишленици,

Dear friends and associates,

2020-та година беше изпълнена с
огромни предизвикателства за всички
нас! Работата в СЖББ се увеличи
многократно след започването на
пандемията от Ковид-19. Ние бяхме
едни от малкото НПО, работещи с
бежанци, мигранти и търсещи убежище,
които останаха активни на терен след
обявяването
на
извънредното
положение през месец март 2020-та
година. Не спряхме и работа в офиса,
като продължихме да водим на живо
социални
консултации,
да
придружаваме бенефициерите ни до
различни
институции
и
да
ги
подкрепяме, чрез хуманитарната ни
програма.

The year 2020 was filled with huge
challenges for all of us! The work in the
CRWB increased many times after the
start of the COVID-19 pandemic. We were
one of the few NGOs working with
refugees, migrants and asylum seekers
who remained active in the field after the
declaration of the state of emergency in
March 2020, and we did not stop working
in the office, continuing to conduct live
social consultations, to accompany our
beneficiaries. to various institutions and to
support them through our humanitarian
program.

През годината екипът ни продължи да се развива и да
обогатява своя опит чрез различни обучения и
супервизии - както индивидуални, така и групови.
Развихме успешна стажантска програма. Започнахме
нови проекти, продължаваме успешната ни работа по
текущите,
и
гледаме
напред
към
новите
предизвикателства през 2021-ва година!

During this year, our team continued to develop and enrich

Изключително сме благодарни на нашите партньори неправителствени и институции, социално отговорни
компании и многобройните дарители и доброволци за
подкрепата им през изминалата година, които не само
не спряха да ни помагат по време на пандемичната
ситуация, но напротив, чиято подкрепа нарасна
стабилно. На всички вас, благодаря!

We are extremely grateful to our partners - nongovernmental and institutional, socially responsible
companies and numerous donors and volunteers for their
support over the past year, who not only did not stop
helping us because of the pandemic situation, but on the
contrary, but whose support has been growing steadily. To
all of you, thank you!

С уважение,
Линда Ауанис.

Sincerely,
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its experience through various training and supervisions both individual and group. We have developed a successful
internship program, started new projects, continue our
successful work on the current ones, and we are looking
forward to the new challenges in 2021!

Linda Awanis.

Page 03

ЗА НАС

ABOUT US

Мисии: основана преди 18 години, СЖББ е първата българска неправителствена организация, управлявана от
и предназначена за бежанци. Ние помагаме на всеки от тях в процеса на интеграция в българското общество и
подкрепяме правото на всеки от тях на самоопределение и търсене на по-добър живот, независимо от пол,
раса, националност, религия или етническа принадлежност. Ние работим активно по изграждането на пообхватна толерантност, приемане и разбиране на обществото към проблемите на миграцията и силно вярваме
в нуждата от мир като основа за нашия индивидуален и колективен просперитет.
Дейности: през годините и досега сме помагали на всички, които търсят или вече са получили международна
закрила, като предоставяме информация, преводи, придружавания при съответните административни,
социални или медицински институции и социална и хуманитарна помощ. Също така помагаме при
организирането на обучение и инициативи за запознаване на българското общество с бежанската общност

2003

2020

Missions: founded 18 years ago, CRWB is the first Bulgarian NGO run by and for refugees. We help each of them in their
process of integration into Bulgarian society and support the right of each of them to self-determination and the search
for a better life, regardless of gender, race, nationality, religion or ethnicity. We are actively working on building a wider
tolerance, acceptance and understanding of the society towards migration issues and strongly believe in the existence
of peace as a foundation for our individual and collective prosperity.
Activities: over the years so far, we have been helping all those who are seeking, or have already received, international
protection by providing information, translations, accompaniment to the appropriate legal, social or medical
institutions and social and humanitarian assistance. We also assist them in organizing training and initiatives to
introduce the Bulgarian society to the refugee community.
Страница 04
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НАШИЯ ЕКИП
През тази година нашият екип се разшири, за да отговори
на нарастващия брой дейности и нужди на бежанците и
търсещите убежище в България.

OUR TEAM
During this year, our team has expanded to meet the growing
number of activities and needs required by refugees and
asylum seekers in Bulgaria.

Нашия
административен
и
комуникационен екип начело с Линда
Ауанис - председател, Радостина
Белчева - заместник-председател и
експерт по набиране на средства,
Диана Георгиева - счетоводител,
Десислава Петкова - административен
асистент, Красимира Антимова и
Селма Чурукова - комуникационни
специалисти.

Our Administrative and Communication
Team with Linda Awanis, our chairwoman,
Radostina Belcheva, our vice-chairperson
and fundraising expert, Diana Georgieva,
our accountant, Dessislava Petkova, our
administrative assistant,
Krasimira
Antimova Selma Churukova, our PR
officers.

Нашият екип за социална работа,
съставен от Бойко Ценков - социален
работник
и
психотерапевт,
Юра
Данчева - социален работник, Атанас
Бюлбюлев - социален работник в
приемния център във "Военна рампа",
Мариета Гечева - експерт по социална
медиация и Теодора Колева - социален
работник.

Our Social Work Team, composed of
Boyko Tsenkov, social worker and
psychotherapist, Yura Dancheva, social
worker, Atanas Byulbyulev, social worker
in Voenna Rampa Reception Center,
Marieta Gecheva, social mediation expert,
Teodora Koleva and Tatiana Trajkova,
social workers.

Нашият екип за културна медиация,
съставен от Румяна Пашева - културен
медиатор с фарси, Сара Редад, Сара Ал
Макуси, Билал Башир и Джулиана
Захариева - културни медиатори с арабски,
Сара Халак - стажант културен медиатор с
арабски, работещ в регистрационните и
приемателни центрове "Военна рампа",
"Враждебна" и "Овча купел".

Страница 05

Our Cultural Mediation Team, composed
of Rumyana Pasheva, cultural mediator in
farsi, Sara Redad, Sara Al Makusi, Bilal
Bashir,
Juliana
Zaharieva,
cultural
mediators in arabic and Sara Hallak, intern
cultural mediator in arabic, working in
Voenna Rampa, Vrazhdebna and Ovcha
Kupel Registration and Reception Centers.
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ОБЩА СТАТИСТИКА
Въпреки затварянето на границите, свързано с
международната здравна ситуация, броят на обгрижваните
бенефициери остана висок, особено при децата бежанци.

GENERAL STATISTICS
Despite the border closure related to the international health
situation, the number of beneficiaries cared for remained
important, especially for child refugees.

Other
Irak 7.8%
6.5%

Afghanistan
55%

Syria
30.7%

Основни държави на произход на бежанците и
търсещите убежище в България през 2020 г.
Main countries of origin of refugees and asylum
seekers in Bulgaria in 2020

388

Брой деца бежанци,
пристигнали през 2020 г.

Number of refugee children
arrived in 2020

12 500

10 000

7 500

229

5 000

2 500

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Брой молби за международна закрила,
подадени в България от 2015 до 2020 г.
Number of applications for international
protection filed in Bulgaria from 2015 to 2020
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От тях са сами и са
регистрирани като
непридружени непълнолетни
Of them were alone and
registered as unaccompanied
minors

Всички национални статистически данни са получени от координационната среща на Държавната агенция за бежанците на 24 декември 2020 г.
All national statistics are sourced from the December 24, 2020 coordination meeting of the State Agency for Refugees.
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СЖББ СТАТИСТИКА

CRWB STATISTICS

1186

Бежанци и търсещи убежище, с
които работихме през 2020 г.

Refugees and asylum seekers we work
with in 2020

714 Донори/Donors
НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА

488

95 %

През 2020 г. направихме 38 срещи с
нашите донори, за да координираме
съвместните ни усилия за подкрепа на
бежанци и търсещи убежище.

684 от нашите дарители са физически
лица, които спонтанно идват в нашите
офиси, за да дарят дрехи и стоки от първа
необходимост.

NATIONAL AND EUROPEAN

684 of our donors were individuals, who

38 meetings in 2020 with our donors to
gather and coordonate our efforts for
refugees and asylum seekers.

spontaneously came to our offices to donate
clothes and basic necessities.

Деца и тийнейджъри са били
подкрепени от нашите услуги
през 2020 г.
Children and teenagers supported by
our services in 2020

Страница 07
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НАШИЯТ ПРОЕКТ
С ВКБООН
През 2020 г. работихме по проект
Общностна
подкрепа
за
търсещите
убежище и бежанците в България,
подкрепен от ВКБООН, който има за цел да
улесни
процеса
на
първоначално
адаптиране на новопризнати бежанци и
бенефициери
чрез
предоставяне
на
експертно застъпничество и хуманитарна
помощ с фокус върху най-уязвимите групи.
Извънредното
положение,
обявено
в
България на 13 март във връзка с
пандемията от КОВИД-19, доведе до
значително повишаване на случаите, които
имаха нужда от обгрижване, и донесе със
себе си значителни негативни последици за
най-уязвимите.
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170

40
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OUR PROJECT
WITH UNHCR
In 2020, we implemented the Community
support for asylum seekers and refugees in
Bulgaria project supported by UNHCR, which
aims to facilitate the process of initial
Extremely
adaptation of newly recognized refugees and
vulnerable
beneficiaries of international protection through
families supported
expert advocacy intervention and provision of
Мултидисциплинарни humanitarian aid focusing on most vulnerable
срещи по
groups.
индивидуални
Подкрепени
изключително
уязвими семейства

кризисни случаи
Multidisciplinary
meetings on individual
crisis cases
Целеви кампании
за дарения
Targeted donation
campaigns

The State of Emergency, announced in Bulgaria
on March 13th in relation to the COVID-19
pandemic, led to significant increase of the
number of cases we had to take care of and
brought a significantly negative impact on the
most vulnerable.
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НАШИТЕ ПРОЕКТИ
С УНИЦЕФ
Проектът „Здраве и права“ цели да предостави
нужната подкрепа за най-уязвимите чрез
предоставяне на информация и превантивни
медицински изследвания, както и чрез
разработване с помощта на културни медиатори
на по-добър достъп до медицински услуги. 140
бежанци присъстваха в 14 групови сесии,
посветени на разпространяването на здравна
информация. Освен сесиите създадохме и 4
брошури с детайлна информация за здравните
услуги, кърменето както и имунизацията и
Ковид-19,които бяха широко разпространени
измежду нашите бенефициенти.
Проектът SAVE III на UNICEF цели да
предотврати основаното на пола насилие сред
бежанските общности. В рамките на този проект
организирахме повече от 20 групови сесии за
мъже, жени и непълнолетни непридружени
младежи, чрез които да ги обучим да
разпознават и да се предпазват от сексуално
насилие.
Проведохме и проучване с 50
непридружени непълнолетни за влиянието на
физическото и психическо насилие по време на
тяхната миграция.

Страница 09

210

2400

152

1

OUR PROJECTS
WITH UNICEF

Здравни оценки,
реализирани от нашия екип
Health assessments realized
by our team
Разработени
разпространени
листовки

и
здравни

Health leaflets developed and
distributed

The Health & Rights Project seeks to provide
the necessary support for the most
vulnerable
through
information
and
preventive medical examinations, as well as
working with cultural mediators on
developing better access to medical services.
140 refugees attended 14 group sessions to
provide health informations, which was also
massively disseminated through 4 brochures
on
health
services,
breastfeeding,
immunization and Covid-19.

Участници в 48
SAVE III групови сесии

The SAVE III Project from UNICEF aims to
prevent gender-based violence in refugees
Participants in 48
communities. Within this project, we did more
SAVE III group sessions
than 20 sessions for men, women and
Обучение на нашия екип от teenagers, to train them to recognize et
международен офис на
protect themselves from violences and
УНИЦЕФ
conducted a study with 50 unaccompanied
Training of our team by
minors on the impact of physical and
UNICEF international office
psychological violence suffered during their
migration.
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НАШИЯТ ПРОЕКТ С
ФУМИ

OUR PROJECT
WITH AMIF

С подкрепата на Фонда за убежище,
миграция и интеграция на Европейския
съюз, Министерството на вътрешните
работи и Каритас София, успяхме да
реализираме проект, насочен към
изграждане на капацитет за успешна
интеграция на граждани на трети страни
и подобряване на достъпа им до
социални
и
здравни
услуги
,
образование, заетост, развитие на
социални
и
житейски
умения,
овластяване и насърчаване на активно
участие в обществото, съчетано с
подходи, насочени към промяна на
негативните нагласи в приемащото
общество. Чрез различни мултикултурни
семинари
бенефициери
ни,
както
възрастни, така и деца, успяха да се
срещнат, обменят и развият различни
умения.
В рамките на тези дейности успяхме да
проведем различни проучвания за
удовлетвореност
на
нашите
бенефициери
от
услугите
ни,
разкривайки
високо
ниво
на
удовлетвореност от нашия екип и
нарастващо търсене на достъп, поспециално до информация и превод на
официални документи (80% смятат, че
услуга, която са получили изцяло
отговаря на техните нужди).

Страница 10

With the support of the European Union's
Asylum, Migration and Integration Fund,
the Ministry of Interior and Caritas Sofia,
we were able to implement a project
aimed at building capacity for successful
integration of third-country nationals and
improving their access to social and
health services, education, employment,
development of social and life skills,
empowerment and promotion of active
participation in society, combined with
approaches aimed at changing negative
attitudes in the host society. Through
different multicultural workshops, our
beneficiaries, both adults and children,
were able to meet, exchange and develop
different skills.
Within these activities, we have also been
able to conduct various satisfaction
surveys of our beneficiaries on our
services revealing a high level of
satisfaction with our team and a growing
demand for access in particular to
information and translation of social
services procedural documents (80% feel
that the service they received fully or
mostly met their needs).
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НАШИТЕ ДРУГИ ПРОЕКТИ

OUR OTHER PROJECTS

Чрез Европейската комисия проектът
NEMO ни донесе срещи с деца и
тийнейджъри в училищата в София, за да
споделяме
заедно
и
научим
за
предразсъдъците, които засягат бежанците,
както и за начините да се предпазим от
онлайн
дискриминация.
Горещи
благодарности на ръководството и
учениците на училища 74-то СУ „Гоце
Делчев” и 23-то СУ „Фредерик Жолио-Кюри”
от София.
Също така кандидатствахме и участвахме и
във фонда Обединени срещу Ковид-19,
воден Американското посолство, фондация
Америка за България и Българската
търговска камара. Той е предвиден за силно
затруднени семейство като след оценка на
общо
50
семейства
подкрепихме
финансово 19 от тях
From the European Commission, the NEMO
project leads us to have meetings with
children and teenagers in Sofia’s schools to
exchange together and learn about the
prejudices affected refugees and the way to
prevent yourself from online discrimination.
Warm thanks to the management and
students from 74th SU "Gotse Delchev" and
23 SU “Frederic Jolliot-Curie” schools from
Sofia.
Finally, we also applied and participated in
the United Against Covid-19 Fund led by the
American Embassy in Bulgaria, the Bulgarian
Donors Forum, America for Bulgaria
Foundation and the American Chamber of
Commerce in Bulgaria, created for extremely
fragile families, of which we were able to
financially support 19 after a vulnerability
assessment of over 50 families.
Страница 11
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СОЦИАЛНА И ХУМАНИТАРНА РАБОТА
НАШИТЕ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ
Като част от нашата програма за
социална медиация, нашият екип от
социални
работници
остана
в
предните редици по време на
КОВИД-19
пандемията,
продължавайки работата си в
приемните центрове и нашите офиси,
грижейки се за нашите бенефициери
по отношения на тяхната адаптация в
България и техния достъп до услуги,
чрез социално консултиране и
информиране, придружавания до
социални, образователни и здравни
институции.
Продължи
и
насочването на бенефициери към
опитни психотерапевт и адвокат,
които да ги информират относно
техните права и задължения.
As part of our Social Mediation
program, our team of social workers
remained at the forefront throughout
the COVID-19 pandemic, in the
Reception Centers and in our offices,
caring for our beneficiaries in terms of
their adaptation in Bulgaria and their
access to services, through social
counseling
and
information,
accompaniment to social services,
educational and health institutions. The
referral
of
beneficiaries
to
an
experienced psychotherapist and lawyer,
who advises them on rights and
obligations, continued.
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819

109

SOCIAL & HUMANITARIAN WORK
OUR SOCIAL WORKERS

Социални консултации
Social consultations

Придружавания
до
здравни институции
Accompaniments
health institutions

to

150

20

Консултации средно на
социален работник
Consultations per each
social worker

20 интервенции при случаи
на домашно насилие
20 case management of
domestic violence
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СОЦИАЛНА И ХУМАНИТАРНА РАБОТА
НАШИТЕ КУЛТУРНИ МЕДИАТОРИ
Като преводачи по време на
консултациите,
културните
медиатори
развиват
нужната
доверителна
връзка
между
бенефициерите, с техните различни
езици и културна история, и нашия
екип от социални работници. Чрез
тези отношения на доверие и
постоянната
връзка
с
бенефициерите,
докато
ги
придружават
до
различни
институции, се създава и установява
възможността за предоставяне на
ефективна грижа.

869
315
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Преводи в социални
консултации
Translations in
consultations

social

Придружавания до здравни
заведения

SOCIAL & HUMANITARIAN WORK
OUR CULTURAL MEDIATORS

Translators during consultations,
cultural mediators form the
necessary link between our
beneficiaries, with their different
languages
and
cultural
backgrounds, and our team of
social workers. Through the
trusting
relationship,
the
accompaniments to various
institutions they realized and the
follow-up they establish, they
make it possible to provide
effective care.

+200

Преводи средно
културен медиатор

на

Translations per cultural
mediator

Accompanying transfers in
health institutions
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СОЦИАЛНА И ХУМАНИТАРНА РАБОТА
НАШАТА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

SOCIAL & HUMANITARIAN WORK
OUR HUMANITARIAN AID
Изправени пред нарастващите базисни нужди на нашите
бенефициери, през 2020 г. придобихме нов склад, където всеки
вторник и четвъртък се раздава хуманитарна помощ. Поради
пандемията КОВИД-19, повечето от нашите бенефициери
претърпяха загуба на доходи, във връзка със затварянето на
определени предприятия, поради необходимостта да останат у
дома, за да се грижат за децата си, чиито училища бяха
затворени, или дори срещнаха проблеми при закупуването на
някои лекарства. Поради всички тези причини броят на
получените от нас искания за хуманитарна помощ се утрои в
сравнение с предходната година. Нашата организация направи
избора да остане напълно активна и на място, въпреки
трудностите, претърпени и от нашите екипи поради здравните
ограничения.
получени дарения
през 2020 г.!

4604
KG

of received donations
in 2020!

Faced with the growing needs of our beneficiaries for basic
necessities, 2020 was also the year in which we acquired a new
warehouse, where every Tuesday and Thursday distributions
are made. Due to the covid-19 pandemic, most of our
beneficiaries suffered a loss of income, by the closure of certain
businesses, by the need to stay at home to take care of their
children whose schools were closed or even encountered
difficulties in purchasing certain drugs. For all these reasons,
the number of requests for humanitarian aid we received has
tripled compared to the previous year. Our organization then
made the choice to remain fully active and in the field, despite
the constraints also suffered by our teams due to health
restrictions.
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СОЦИАЛНА И ХУМАНИТАРНА РАБОТА
НАШИТЕ КАМПАНИИ

SOCIAL & HUMANITARIAN WORK
OUR CAMPAIGNS

През 2020-та година, в добавка към традиционните
зимни и летни кампании за дрехи и посуда, с
помощта на BCause стартирахме и три онлайн
кампании за събиране на средства. Със събраните
средства закупихме хранителни ваучери и ги
разпределихме сред най-уязвимите лица, оценени
след
консултация
със
социален
работник.
Организирахме и кампания за набиране на
средства
за
обличане
на
непълнолетни
непридружени младежи, чрез която събрахме
повече от 2 тона дрехи само за 20 дни.
Допълнително към това покривахме и разходи на
бенефициери, свързани със спешни медицински
прегледи и тестове, закупуване на медикаменти,
спешно настаняване в случаи на бездомност.

In 2020, in addition to the traditional winter and summer
campaigns for clothes and utensils, with the help of BCause,
we launched three online fundraising campaigns. With the
collected funds, we bought 129 vouchers for food and
distributed them to the most vulnerable people, after an
assessment by a social worker. We also led a campaign for
unaccompanied minors during which we received more than
2 tons of clothing in 20 days. We additionally covered costs
such as: emergency medical examinations and tests,
purchase of medicines, emergency accommodation in cases
of homelessness.

4,6
Тона с дарения
Tons of donations

13
13 целеви кампании
за дарения
Targeted donations
campaigns
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НАШИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ
ДАРИТЕЛИ
И тази година сме благодарни на
отделните ни дарители, които поеха
инициативата и отделиха своето време,
вещи, средства в подкрепа на нашата
кауза!
Благодарим от сърце за отдадеността
и съчувствието,което получаваме от
служителите на VMware, които редовно
ни даряват средства чрез платформата
GlobalGiving
На учениците в 3В клас от 143 ОУ
„Георги Бенковски“ и техните родители,
които ни дадоха 8 пакета хранителни
продукти, благодарение на схемите
„Училищно
мляко“
и
„Училищни
плодове“ от училището, подкрепени от
еврофондове.
Пакетите
са
предоставени на бежански големи
семейства и самотни родители, които са
в затруднение в резултат на кризата
КОВИД-19.
На Йоана и Ирина, които освен че
отделиха от вещите си, имаха и време
да разговарят с някои от нас и да научат
повече
за
всички
дейности
на
организацията. Те участваха във всичко,
което правим, и ни предложиха да ни
помогнат с нашите доброволчески
инициативи.
Благодарение на вас и с подкрепата на
УНИЦЕФ успяхме да дарим лаптопи и
таблети
на
най-нуждаещите
се
семейства, за да могат децата им да
посещават дистанционно обучение. И за
благодарност - нашите деца нарисуваха
по нещо за спомен.
Благодарни сме и на всички други наши
дарители, които посетиха офиса ни,
изпратиха ни средства или предмети
чрез куриер. Всяка помощ означава
много за нас!
Страница 16

OUR INDIVIDUAL DONORS
This year again, we are grateful to our
individual donors who took the initiative and
gave their time, belongings, funds to
support our cause!
We truly thank the empathy and
commitment of VMware employees, who
regularly donate funds through the
GlobalGiving platform.
To the students in 3B class from 143 PS
"Georgi Benkovski" and their parents, who
gave us 8 packages of food products, due
to the schemes "School milk" and "School
fruit" from the school supported by EU
funds. The packages were provided to
refugee large families and single parents
who were in difficulty as a result of the
Covid-19 crisis.
To Joanna and Irina, who, in addition to
having separated their belongings, also had
time to talk to some of us and find out more
about all the activities of the organization.
They were involved in everything we do and
offered to help us with our volunteer
initiatives.
Thanks to you and with the support of
UNICEF, we were able to donate laptops
and tablets to the most needy families so
that their children can attend distance
learning. And for gratitude - our children
drew something to remember.
We are also grateful to all our other donors
who visited our office, sent us funds or
items by courier. Any help means a lot to
us!
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НАШИТЕ КОРПОРАТИВНИ
ДАРИТЕЛИ
Тази година отново ни подкрепиха голям брой компании,
на които благодарим сърдечно.
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OUR CORPORATE DONORS
This year, we also have been supported by a large number of
companies, whom we also thank warmly.
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ИСТОРИЯ ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
В контекста на пандемията случаите на домашно насилие се увеличиха три пъти. Към края на работния си ден наш
социален работник прие обаждане от кризисен център в София. Иман *, млада жена с дете на около пет години, се
намираше на централната ЖП гара в София, безпомощна, объркана и наистина уплашена. Билал Башир, културен
медиатор, си спомня: „Беше много уплашена. Говореше несвързано и не знаеше къде може да прекара нощта. Тя
сподели, че е избягала от съпруга си, защото той я е ударил няколко пъти “.
Придружен от Бойко Ценков, нашият социален работник Билал посети жената и детето й на място и им помогна да
намерят временен подслон в хостел. След предварителна оценка на спешните им нужди, всички те дойдоха в офиса ни, за
да съставят по-дългосрочен план за действие.
Преди три години в родината си тя срещала мъж, омъжила се за него и заминала за България. При пристигането си
конфликтите започнали малко по малко, понякога и пред Лейла, и продължили дори след като Иман забременяла с
второто си дете. По време на една от многобройните битки за бъдещето на нероденото дете нещата ескалирали и Иман
била пребита жестоко от съпруга си. Малко по-късно Иман преживяла и спонтанен аборт. Поразена от мъката си по
нероденото си дете, здравето на Иман се влошило значително. Съпругът й се заканил да я затвори в психиатрично
отделение, да я убие или погребе някъде близо до дома им, без никой да разбере.
Социалният работник информира Иман за възможностите ѝ и я насочи към юридически специалист за консултация с
оглед спешно искане на заповед за защита. Поради ограниченията на пандемията на COVID-19 и по-големия брой хора в
риск, беше трудно да се осигури социална услуга за жената и дъщеря й толкова бързо. Благодарение на подкрепата от
УНИЦЕФ успяхме да покрием разходите им за настаняване. За да намерим подходящо решение, свикахме
мултидисциплинарна среща с други доставчици на социални услуги; в резултат кризисен център се съгласи да осигури подългосрочно настаняване на Иман и Лейла.
„Фактът, че настоявахме за сътрудничество с компетентните институции и си осигурихме навременна помощ
благодарение на партньорството ни с УНИЦЕФ, ни помогна да подкрепим Иман и нейното дете и да ги накараме да се
чувстват по-сигурни в наистина трудна ситуация и етап от живота си“, заключава Радостина Белчева, заместникпредседател на CЖББ.
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STORY OF IMPACT
STORY OF IMPACT
In the pandemic context, cases of domestic violence have increased three times.Towards the end of their workday, a social worker
took a call from a crisis center in Sofia. Iman*, a young woman with a child aged about five, was staying at Sofia’s central railway
station, helpless, confused and, indeed, scared. Bilal Bashir, cultural mediator, recalls “She was very scared. She spoke incoherently
and did not know where she could spend the night. She shared that she had run away from her husband because he had hit her
several times''.
Accompanied by Boyko Tsenkov, our social worker, Bilal visited the woman and her child on the spot and helped them find
temporary accommodation at a hostel. After a preliminary assessment of their urgent needs, they came to the office to make a
longer-term action plan.
Three years ago, in her homeland, she met a man, married him and left for Bulgaria. On arriving, the conflict started step by step,
sometimes in front of Leila and continued even after Iman became pregnant with her second child. During one of the numerous
fights about the future of the unborn child, things escalated and Iman was beaten severely by her husband. A little later, Iman
experienced miscarriage. Struck by her grief for her unborn child, Iman’s health deteriorated. Her husband threatened to lock her up
in a psychiatric ward, to kill her or bury her somewhere close to their home without anyone finding out.
The social worker informed Iman about her options and referred her to a legal professional for consultation in view to have a
protection order requested urgently. Due to the COVID-19 pandemic restrictions and the greater number of people at risk, it was
difficult to secure social service for the woman and her daughter so quickly.Thanks to the support from UNICEF, we were able to
cover their accommodation costs. To find a proper solution, we convened a multidisciplinary meeting with other providers of social
services; as result, a crisis center agreed to provide longer-term accommodation to Iman and Leila.
“The fact that we insisted on cooperation with the competent institutions and secured timely assistance thanks to our partnership
with UNICEF helped us support Iman and her child and make them feel safer in a really difficult situation and stage in their life”,
concludes Radostina Belcheva, deputy chairperson of the CRWB.
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