
Тази брошура ви информира за организациите, които работят 
директно с бежанци и търсещи закрила.

هذا الكتيب للمنظامت الغري الحكومية التي تعمل مع الالجئني وطالبي الحامية يف بلغاريا

ترجمه به فارسی: این رساله شام را در بارۀ سازمان هایی که ب طور مستقیم با پناهندگان و 

پناهجویان کار می کنند اطالع می دهد. 

Тази брошура е отпечатана в рамките на проект „SAVE – Speak Out Against Violence“, 
01.04.2018 г. – 31.08.2018 г., на Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“,  
част от регионалния проект на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия „Действие срещу 
насилието, основано на пола, над жени и деца-търсещи закрила и мигранти“, финанси-
ран от Бюрото за население, бежанци и мигранти на Държавния департамент на САЩ.

Център за правна помощ – „Глас в България“
Адрес: София 1000, ул. Триадица 5Б, ет. 2, офис 226
Контакти: 00359 2 9810779, e-mail: voiceinbulgaria@gmail.com
Предоставяни услуги: правна помощ чрез консултации, административно и 
съдебно представителство; ежеседмични консултации всеки вторник в офиса на 
организацията от 10:30 до 14:30ч.

مركز ملساعدات قانونية – “صوت يف بلغاريا” 
عنوان: صوفيا 1000، شارع “ترياديتسا” 5ب ،الطابق الثاين، مكتب 

رقم 226
اتصاالت: 0035929810779،

voiceinbulgaria@gmail.com :إمييل
قانونية  ملساعدات  مشاورات  املقدمة:  الخدمات 
يوم  كل  أسبوعية  ومشاورات  والقضايئ  اإلداري  والتمثيل 
14:30 حتى   10:30 ساعة  من  املنظمة  مكتب  يف  الثالثاء 

مرکز برای کمک حقوقی - »صدا در بلغارستان«
نشانی: صوفیه 1000، خیابان » تریادیتزا« B5، طبقۀ 2، دفرت 226
voiceinbulgaria@gmail.com:متاس: 0035929810779، ایمیل

خدمات: کمک حقوقی از طریق مشاوره، منایندگی اداری و دادگاهی؛ 
هر هفته مشاوره سه شنبه در دفرت سازمان از ساعت 10:30 الی 14:30

Фондация „Център Надя“
Адрес: София, 1202 ул. „КнязБорис I“ № 166
Контакти: 00359 2 981 93 00
Предоставяни услуги: психологична помощ, психо-социална подкрепа и съдействие на жени, жертви 
на насилие и техните деца; подкрепа при преодоляване на последиците от преживяно насилие и за 
лица-жертви на трафик на хора; психиатрична оценка и диагностициране.

مؤسسة “مركز ناديا”
عنوان: صوفيا، 1202 شارع “كنياز بوريس” رقم 166

اتصاالت: 0035929819300   
الخدمات املقدمة: املساعدات النفسية والتعاون والدعم االجتامعي 
عىل  والدعم  العنف  ضحايا  هم  الذي  واألطفال  للنساء  والنفيس  
للضحايا  والدعم  له  تعرضوا  الذي  العنف  من  العواقب  تغلب 
والشخيص.  النفيس  والتقييم  البرشي  للتهريب  تعرضوا  الذي 

بنیاد “ مرکز نادیا”
I “ 166 نشانی: صوفیه، 1202 خیابان “ کنیاز بوری

متاس: 0035929819300
خدمات: کمک روانی، حامیت روانی و اجتامعی از زنانی که قربانی 

های خشونت شده اند و کودکانشان، حامیت در غلبه بر نتایج 
خشونت تجربه شده و از کسانی که قربانی های آدم ربایی شده اند، 

ارزیابی و تشخیس روانپزشکی. 

Фондация за достъп до права - ФАР
Адрес: София, 1582 бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 130
Контакти: 00359 2 8793280; 00359 888401489;
e-mail: office@farbg.eu; www.farbg.eu, www.migrantlife.bg, www.statelessness.bg 
Предоставяни услуги: Безплатна правна помощ за хора без гражданство в процедурите пред Дирек-
ция „Миграция“, Държавната агенция за бежанците, обжалване на имиграционно задържане, регис-
трация на раждане, кандидатстване за българско гражданство и други.

“املؤسسة للحصول عىل الحقوق – فار”
عنوان: صوفيا، 1582 شارع “بروفيسور تسفيتان الزاروف” رقم 130

اتصاالت: 0035928793280، 00359888401489
;office@farbg.eu :إمييل

 www.migrantlife.bg، www.statelessness.bg، www.farbg.eu
ألشخاص  املجانية  اإلنسانية  املساعدات  املقدمة:  الخدمات 
للوزارة  التابعة  الهجرة  دائرة  يف  اإلجراءات  خالل  جنسية  بدون 
قبل  من  احتجاز  واستئناف  الوطنية  الالجئني  ووكالة  الداخلية 
امليالد  وثيقة  عىل  الحصول  أجل  من  والتسجيل  الهجرة  دائرة 
وإلخ.  البلغارية  الجنسية  عىل  للحصول  الطلبات  وتقديم 

بنیاد برای دسرتسی به حقوق – فار
نشانی: صوفیه، 1582 خیابان »پروفسور تزوتان الزاروف« 130

متاس: 0035928793280، 00359888401489
،office@farbg.eu :ایمیل

www.migrantlife.bg، www.statelessness.bg، www.farbg.eu 
شهروندی  بدون  کسان  برای  رایگان  حقوقی  کمک  خدمات: 
دولتی  آژانس  »مهاجرت«،  ادارۀ  برابر  در  های  روند  در 
مهاجرتی،  بازداشت  نظر  تجدید  خواست  در  پناهندگان، 
غیره. و  بلغاری  شهروندی  درخواست  تولد،  ثبتنام 



„Съвет на жените бежанки в България“
Адрес: София, 1000 ул. „Екзарх Йосиф“ № 95
Контакти:  0878 136 321; e-mail: office@crw-bg.org 
Предоставяни услуги: Социално консултиране, предоставяне на информация за права и 
задължения, превод, придружаване до здравни заведения, държавни институции, помощ 
при контакти с училища и детски градини; хуманитарна помощ за лица търсещи закрила 
и получили статут.

Български червен кръст
Адрес: Интеграционно-информационен център за бежанци на БЧК, 
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 165 – Бюро за информация и услуги за граждани 
на трети страни, бул. „Христо Ботев“ № 111
Контакти: +359 2 81 64 821 / +359 2 81 64 822 / +359 88 2 66 00 56
Предоставяни услуги: Консултации по гражданска и културна ориентация и достъп до права и со-
циални, здравни и образователни услуги; хуманитарна и социална помощ; съдействие за достъп до 
здравно осигуряване и медицинска грижа, жилищно настаняване, регистрация в бюро по труда и 
търсене на работа; включване в образователен процес; придружаване и превод при организации и 
служби.

“جميعة نساء الالجئات يف بلغاريا”
عنوان: صوفيا، 1000، شارع “إيكزارح يوسف” رقم 95

إتصاالت: 00359876114161,00359878952691 
 office@crw-bg.org :إمييل 

الخدمات املقدمة: مشاورات اجتامعية وتقديم معلومات عن الحقوق 
واملؤسسات  الصحية  املؤسسات  إىل  واملرافقة  والرتجمة  الواجبات  و 
األطفال،  رياض  و  املدارس  مع  التواصل  يف  واملساعدة  الحكومية 
اللجوء. حق  عىل  والحاصلني  اللجوء  لطالبي  إنسانية  مساعدات 

شورای زنان پناهنده در بلغارستان
نشانی: صوفیه 1000 خیابان » اکزارخ یوسیق« 95

متاس:  00359878607550 )عربی زبان ها(؛ 
 office@crw-bg.org :ایمیل 

و  حقوق  مورد  در  اطالعات  اجتامعی،  مشاورۀ  خدمات: 
موسسات  بیامرستان،  تا  همراهی  ترجمه،  ها،  مسئولیت 
کمک  کودکستان؛  و  مدرسه  با  متاس  در  کمک  دولتی، 
اند.  گرفته  اقامت  که  پناهندگانی  و  پناهجو  برای  انسانی 

الصليب األحمر البلغاري
العنوان

لالجئني,  واملعلومات  لالندماج  البلغاري  األحمر  الصليب  مركز   
شارع “إفلوغي وخريستو غيورغييفي رقم 165 - مكتب املعلومات 
رقم  بوتيف  خريستو  شارع  الثالثة،  الدول  ملواطني  الخدمات  و 

111
للتواص

00359882660056 ,0035928164822 ,0035928164821
الخدمات املتاحة

استشارات حول التوجه املدين والثقايف والوصول إىل الحقوق والخدمات 
واالجتامعية؛  اإلنسانية  املساعدات  والتعليمية؛  والصحية  االجتامعية 
الطبية،  والرعاية  الصحي  الضامن  عىل  الحصول  يف  املساعدة 
الدمج  وظيفة؛  عن  والبحث  العمل  مكتب  يف  التسجيل  واإلسكان، 
واملؤسسات. املنظامت  يف  والرتجمة  املرافقة  التعليمية؛  العملية  يف 

رسخ بلغارستان
آدرس: صلیب رسخ بلغارستان - مرکز همگرایی و اطالعات برای 
پناهندگان و پناهجویان، شهر صوفیا، بلوار »اولوگی و خریستو 

گئورگیئوی« پالک 165 -  دفرت اطالعات و خدمات اتباع کشورهای 
ثالث، بلوار »خریستو بوتف« پالک 111 

متاس: 0035928164821, 0035928164822, 00359882660056
خدمات: مشاوره در مورد رهنمون مدنی و فرهنگی، دسرتسی 

به حقوق و خدمات اجتامعی، بهداشتی و آموزشی؛ کمک های 
برشدوستانه و اجتامعی؛ مساعدت جهت

„Международна организация по миграция“
Адрес: гр. София, ул. Цар Асен 77, 1463
Контакти: Мобилен, WhatsApp и Viber: +359 884 602 185; +359 884 605 184; 
+359 892 212 194; Стационарен телефон: +359 2 93 94 774; e-mail: iomsofia@iom.int
Адрес: гр. Харманли: офисът на МОМ се намира в РПЦ Харманли
Телефон: +359 886 17 73 19
Предоставяни услуги: Социално консултиране, предоставяне на информация за права и задължения, 
превод, придружаване до здравни заведения, държавни институции, помощ при контакти с училища 
и детски градини; хуманитарна помощ за лица търсещи закрила и получили статут.

“منظمة الهجرة الدولية”
عنوان: صوفيا، شارع “تسار آسني” رقم 77، 1463

اتصاالت: رقم هاتفي، واتس اب، فايرب: 00359884602185; 
00359892212194 ،00359884605184

iomsofia@iom.int :هاتف آريض: 0035929394774، إمييل
عنوان: مدينة هارمنيل ومكتب منظمة الهجرة الدولية يقع يف مخيم 

الالجئني باملدينة رقم هافتي: 00359886177319
الوطن  إىل  الطوعية  العودة  يف  املساعدات  املقدمة:  الخدمات 
والنفسية  والقانونية  واالجتامعية  واإلدارية  واملساعدة  واإلدماج 
اإلنسانية.  واملساعدة  الثقافية  والوساطة  الرتجمة  وخدمات 

سازمان بین املللی مهاجرت 
نشانی: صوفیه، خیابان »تزار اسن« 77، 1463

 WhatsApp: 00359884602185، و  Viber ،متاس: شامرۀ تلفنی
00359884605184، 00359892212194

iomsofia@iom.int :تلفن ثابت: 0035929394774، ایمیل
نشانی: شهرهرمانلی: دفرت سازمان در کمپ هرمانلی واقع شده 

است شامرۀ تلفن: 00359886177319
و  داوطلبانه  بازگشت  در  پناهجویان  از  حامیت  خدمات: 
روانی؛  و  اجتامعی  اداری،  حقوقی،  کمک  مجدد؛  ادغام 
انسانی. کمک  فرهنگی؛  وساطت  نوشتاری،  و  شفاهی  ترجمۀ 

„Български хелзинкски комитет“
Адреси и Контакти: София, ул. „Узунджовска” №1, ет. 3 
Телефон: +359 2 981 3318/ +359 2 980 2049
Свиленград, ул. „Генерал Струков“ №5, Телефон: +359 379 63 118
Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23, РПЦ на ДАБ - срещу административната сграда 
Предоставяни услуги: Правни и юридически консултации.

“لجمة هلسنيك البلغارية”
عنوانات واتصاالت: صوفيا: شارع “أوزوندجوفسكا” رقم واحد، 

الطابق الثالث
رقم هاتفي: 0035929813318/0035929802049

مدينة صفيلينغراد، شارع “غينريال سرتوكوف” رقم 5
رقم هاتفي: 0035937963118

مدينة هارمنيل، منطقة “دروجبا” رقم 23،
مخيم الالجينئ التابع لوكالة الدولة لألجئني مقابل املبنى اإلداري

الخدمات املقدمة: مشاورات قانونية

کمیتۀ هلزینکی در بغارستان
نشانی و متاس: صوفیه، خیابان » اوزونجوسکا« 1، طبقۀ 3

شامرۀ تلفن: 0035929813318/0035929802049
شهر اسویلنگراد، خیابان »گرنال سرتوکوف« 5

شامرۀ تلفن: 0035937963118
هرمانلی، محلۀ دروژبا 23

کمپ آژانس دولتی – در مقابل سازمان اداری

خدمات: مشاوره حقوقی 

„Каритас – София“
Адрес: Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“, 
ул. Струма 1
Контакти: 00359 2 869 63 35; e-mail: st.anna@caritas-sofia.org 
Предоставяни услуги: Гражданска и културна ориентация за подпомагане на жени в процеса на инте-
грация; запознаване с основни граждански права и задължения; обучения по история, култура, тради-
ции, общуване, формални и неформални отношения в различните култури, равенство между полове-
те, социалните роли на жените; кариерно ориентиране; оценка на нуждите чрез социална медиация 
и интеграция в българската общност чрез менторски програми.

“كاريتاس – صوفيا”
عنوان: مركز الالجينئ واملهاجرين “سفيتا آنا” شارع “صرتوما” رقم 1

st.anna@caritas-sofia.org :اتصاالت: 0035928696335 إمييل
يف  النساء  ملساعدة  واملدين  الثقايف  التوجيه  املقدمة:  الخدمات 
األساسية  املدنية  والواجبات  بالحقوق  والتعريف  اإلدماج  عملية 
وغري  رسمية  ظروف  يف  واملناقشة  والثقافة  التاريخ  يف  والتعليم 
النساء  وأدوار  الجنسني  بني  واملساوة  املختلفة  الثقافات  بني  رسمية 
الوساطة  مع  الحاجات  وتقييم  الوظيفي  والتوجيه  االجتامعية 
التوجيه برامج  عرب  البلغارية  املجتمعة  يف  واإلدماج  االجتامعية 

 کاریتاس مرکز ادغام پناهندگان و مهاجران « سوتا 
انا– صوفیه

نشانی: “ خیابان “ سرتوما “ 1
st.anna@caritas-sofia.org : متاس: 0035928696335 ایمیل

خدمات: راهنامیی شهروندی و فرهنگی برای حامیت از زنان در
روند ادغام، آشنایی با حقوق و مسئولیت های شهروندی اصلی؛

آموزش تاریخ، فرهنگ، سنت، محاوره، روابط رسمی و غیر
رسمی در فرهنگ های مختلف، برابری بین زنان و مردان، نقش

اجتامعی زنان؛ راهنامیی کاری؛ ارزیابی نیاز از طریق وساطت
اجتامعی و ادغام در جامعٔە بلغاری توسط برنامه های مربیگری.


