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Кои сме ние? Представяне на СЖББ

Сдружение „Съвет на жените бежанки в Бълга-
рия” (СЖББ) е неправителствена организация, съз-
дадена през март �003 г. от група признати жени 
бежанки, успешно интегрирали се в България.

Основна цел на организацията от самото й 
създаване е подпомагането на интеграцията 
и адаптацията на новопризнатите бежанци и 
търсещите закрила в българското общество.

За последните 13 години СЖББ подпомага 
кандидатстващите за международна закрила 
в нашата страна през дългия и труден процес 
на интеграция благодарение на успешното съ-
трудничество с неправителствения сектор и с 
Държавната агенция за бежанците (ДАБ) чрез 
различни проекти, включващи широк кръг от 
хуманитарни и социални дейности.

Who are we? Introduction of CRWB

“Council of Refugee Women in Bulgaria” associa-
tion, shortly referred to as CRWB, is a non-govern-
mental organization, founded in March �003 by a 
group of recognized refugee women, successfully 
integrated in Bulgaria. The primary mission of the or-
ganization, since its establishment, is supporting the 
integration and adaptation of newly-recognized ref-
ugees and asylum seekers in the Bulgarian society.

For the past thirteen years, CRWB has been as-
sisting applicants for international protection in our 
country through the long and difficult process of in-
tegration by successfully collaborating with the non-
governmental sector and the State Agency for Refu-
gees, and through various projects providing a wide 
range of humanitarian and social activities.

ПредоСтавяни уСлуги

Социална медиация
Понастоящем, СЖББ управлява информаци-

онен център, в който работят двама социални 
медиатори. Ежедневно те предоставят соци-
ално консултиране на бежанци, които вече са 
получили бежански или хуманитарен статут и 
живеят на външни адреси.  

Социалните медиатори в центъра предоста-
вят социални услуги и консултации по въпроси, 
съпътстващи процеса на интеграция и адапта-
ция на бежанци, търсещи закрила на територи-
ята на Република България, извършват индиви-
дуална социална оценка, не само на български 
език, но и на арабски, руски, фарси и английски 
език. Социалната медиация започва със специ-
ализирана социална оценка, анализ на нуждите 
на бенефициентите и създаване на индивидуа-
лен интеграционен план за всеки бежанец.

От януари �016 г. чрез успешно изпълнение 
на различни проекти СЖББ предоставя соци-
ална медиация и в трите териториални поделе-
ния на ДАБ в град София в кварталите „Военна 
рампа”, „Овча купел” и „Враждебна”. Във всеки 
от центровете СЖББ има екип от социални ме-
диатори, които говорят арабски и фарси, като 
така се дава възможност на хората, търсещи 
закрила, настанени в бежанските центрове, ус-
пешно да започнат процеса на интеграция от 
самото начало на процедурата по получаване 
на бежански статут.

•

SeRvICeS pRovIded

Social Mediation
Currently, CRWB runs an information and 

counseling center, where work two social 
mediators, providing social support on a daily 
basis of refugees who have been already granted 
with refugee or humanitarian status and live on 
external addresses.

Social mediators in the center provide social 
services and consultations on issues regarding 
the process of integration and adaptation of 
refugees and those seeking protection on the 
territory of the Republic of Bulgaria and carry out 
individual social assessment in Arabic, Russian, 
Farsi and English. The social mediation begins 
with conducting a specialized social assessment 
and an analysis of the needs of the beneficiaries, 
that results in creating an individual integration 
plan for every person. 

From January �016, through successfully 
implementing different projects, CRWB has 
provided social mediation in the three territorial 
divisions of the State Refugee Agency in the 
city of Sofia in the quarters “Voenna Rampa”, 
“Ovcha Kupel” and “Vrazdebna”. In every division, 
CRWB has a team of social mediators, who speak 
Arabic and Farsi, which enables people, seeking 
protection, accommodated in the refugee centers, 
to successfully begin their integration process 
at the outset of their procedure for obtaining 
refugee status.  

•
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Хуманитарна дейност
Следвайки мисията и целите си, СЖББ през 

�008 г. отвори хуманитарен център, където бе-
жанци и търсещи закрила лица всяка седмица 
получават хуманитарна помощ под формата на 
материални дарения. С цел да се оптимизира 
ефективността на работата, СЖББ създаде база 
данни, чрез която на регистрираните бенефи-
циенти се предоставя хуманитарна помощ в съ-
ответствие с техните пол, възраст и национал-
ност, като така се посрещат базовите нужди на 
бежанците и търсещите закрила от дрехи, обув-
ки, хигиенни продукти, кухненси и домакински 
принадлежности, училищни пособия, играчки и 
много други. С това се стремим да помогнем на 
бежанциите да преодолеят част от трудностите 
в процеса на установяване в България.

• Humanitarian activity
For the purposes of fulfilling its objectives, 

CRWB has opened a humanitarian center in �008, 
where refugees and persons seeking asylum 
receive humanitarian aid weekly, in the form 
of material donations. Aiming to maximize the 
efficiency of the work process, CRWB has created a 
database, through which registered beneficiaries 
receive appropriate humanitarian aid according 
to sex, age and nationality, thus meeting the basic 
needs of refugees and asylum seekers in regards 
to clothes, shoes, personal hygiene materials, 
household utensils, school supplies, toys and 
else. We aim to help refugees in overcoming 
some of the difficulties in the process of settling 
in Bulgaria.

•

Информационният и хуманитарният цен-
тър на СЖББ са създадени и съществуват благо-
дарение на финансовата подкрепа на ВКБООН в 
рамките на проект Социална медиация и общ-
ностна подкрепа за бежанците в България.

Сдружение СЖББ предостави услуги за под-
крепа в общността на бежанци и търсещи закрила 
от Сирия, такива без гражданство, от Афганистан, 
Иран, Ирак, Сомалия, Пакистан, Танзания, Гру-
зия, Армения, Мали, Руанда, Камерун, Уганда, Кот 
д’Ивоар, Индия, Русия, Украйна и Азърбейджан.

The Information and the humanitarian center 
of CRWB have been created and operate thanks to 
UNHCR’s financial support within the framework 
of the project Social Mediation and Community 
Support to Refugees in Bulgaria.

CRWB provided community services and 
support for refugees and asylum seekers from 
Syria, Stateless, Afghanistan, Iran, Iraq, Somalia, 
Pakistan, Tanzania, Georgia, Armenia, Mali, 
Rwanda, Cameron, Uganda, Cōte d’Ivoire, India, 
Russia, Ukraine and Azerbaijan.

I. Обща статистика и информация за бе-
жанците:

Предоставени 430 консултации, идентифи-
циращи основните нужди на бежанците и 
предоставящи информация за техните пра-
ва и задължения в България; 
351 бежанци са получили хуманитарна по-
мощ общо 443 пъти в зависимост от техните 
индувидуални нужди;
�� семейни консултации и домашни посещения; 
Предоставен превод на 7 бежанци в НПО и 
4 юридически консултации;
Придружаване на 3 семейства и предос-
тавяне на превод в Министерството на въ-
трешните работи;
Здравно осигуряване: помощ за 68 бежанци 
в процедурата по прехвърляне на медицин-
ска застраховка при промяна на статуса им от 
търсещи закрила в статут на бежанци в НАП;
Писане на заявления и молби от името на 36 
бежанци до различни институции;

•

•

•
•

•

•

•

I. General statistics and information about 
our work for refugees:

430 consultations were carried out, identifying 
the main needs of refugees and providing 
information about their rights and obligations 
in Bulgaria; 
351 refugees received humanitarian aid, a total 
of 443 times as per their individual needs; 
�� family consults and home visits were carried 
out; 
7 refugees were provided translation in NGO 
and 4 legal consultations;
3 families were accompanied and provided 
translation at the Ministry of Interior;
68 refugees received help regarding health 
insurance in the procedure of changing their 
status from asylum seekers to refugees at the 
NRA;
36 refugees were assisted in writing requests 
(or such were written on their behalf ) to 
different institutions;

•

•

•

•

•

•

•
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�4 придружавания на бежанци до различни 
медицински центрове и болници;
Помощ за 4 семейства в избора на личен ле-
кар и на 3 деца в регистрацията в училища;
Помощ на двама бежанци в процедурата за 
получаване на пенсия за възраст.

•

•

•

�4 refugees were accompanied to various 
clinics and hospitals;
4 families were assisted in choosing a general 
practitioner (GP) and 3 children were enrolled 
in schools;
� senior refugees were helped during the 
procedure of obtaining a pension.

•

•

•

IІ. Обща статистика и информация за хо-
рата, търсещи закрила в България:

Консултации за �,�45 търсещи закрила за тех-
ните нужди, права и задължения, както и за 
правата и задълженията на техните семейства;
�,090 търсещи закрила са получили хумани-
тарна помощ;
48 семейства са получили семейни консул-
тации и домашни посещения;
Придружаване, писане на декларации и за-
явления и предоставяне на превод за 18 тър-
сещи закрила лица в различни институции;
47 придружавания и преводи при посеще-
ния в различни здравни институции;
Предоставени превод и информация на 11 
търсещи закрила в НПО;
Писане на заявления и молби от името на 30 
търсещи закрила до различни институции;
Помощ за 9 деца при регистрация в училище.

•

•

•

•

•

•

•

•

ІI. General statistics and information about 
the people seeking asylum in Bulgaria:

�,�45 asylum seekers received consults in 
regards to their needs, rights and obligations 
and those of their families; 
�,090 asylum seekers received humanitarian aid;
48 families received consultations and home 
visits;
18 asylum seekers were accompanied, assisted 
in writing declarations and were provided 
translation in various institutions;
47 asylum seekers were accompanied and 
provided translation in various healthcare 
institutions;
11 asylum seekers were provided translation 
and information in NGO; 
30 asylum seekers had requests written on 
their behalf to different institutions;
9 children were enrolled in schools.

•

•
•

•

•

•

•

•

III. Дарения, получени в периода януари 
–  декември 2016 г.

Източници:
Хуманитарната дейност на СЖББ е въз-

можна благодарение на щедростта на ин-
дивидуални и корпоративни дарители и 
посредством дарителските кампании, ор-
ганизирани от СЖББ през 2016 година.

III. Donations received in the period January 
– December 2016

Sources:
All of CRWB’s humanitarian work was made 

possible thanks to the generosity of individual 
and corporate donors, through the donation 
campaigns organized by CRWB in 2016.
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През �016 година СЖББ успешно поднови 
дългосрочното си сътрудничество с някои от 
корпоративните дарители като: Посолство на 
Република Ирак и Представителство на Султа-
нат Оман, Български червен кръст, Фондация 
„Мисия без граници”. През последната година 
СЖББ успя да привлече няколко големи компании 
като нови корпоративни донори: през октомври 
�016 г. Хенкел България предостави хигиенни 
и козметични продукти на стойност 6406 лева, а 
Теленор България дари повече от 500 комплекта 
нови мъжки и дамски облекла. Сътрудничеството 
с фирмата за обувки Мат - Стар БГ ЕООД беше 
подновено – през юни те предоставиха повече от 
300 чифта обувки, които бяха разпределени за бе-
жанците, живеещи на външни адреси и за търсе-
щите закрила, настанени в центровете на ДАБ.

В резултат на нарастващата популярност на 
СЖББ и благодарение на доверието, създаде-
но сред дарителите и широката общественост, 
за първи път хуманитарната дейност на СЖББ 
бе подкрепена от:

Фотографска къща „PhotoPlace”, които дари-
ха няколко кашона със сладкиши за децата; 
Френския културен институт, който участ-
ва в благотворителната кампания „Добре 
дошли в българското училище”, предоста-
вяйки обучителни и учебни материали;
„Проект Бежанци” на Каритас София, ко-
ито участваха в кампанията за даряване на 
хигиенни продукти. 

•

•

•

In �016, CRWB successfully reinforced its long 
standing collaboration with some of its corporate 
donors who support our humanitarian aid 
activities, such are: The Embassy of the Republic 
of Iraq and the Representation of the Sultanate 
Oman, Bulgarian Red Cross, Foundation 
“Mission without Borders”. In the past year, 
CRWB also managed to attract several major 
companies as new corporate donors: in October 
�016 Henkel Bulgaria provided hygienic and 
cosmetic products at the amount of 6406 BGN, 
and Telenor Bulgaria provided over 500 pairs of 
new men and women clothing. The cooperation 
with the shoe company Mat - Star BG Ltd. was 
renewed and in June, they delivered over 300 pair 
of shoes, distributed to both refugees and asylum 
seekers.

As a result of the growing popularity of CRWB 
and the trust we have built among the donors 
and the general public, the humanitarian work of 
CRWB has received support from:

Photographic house “Photo Place”, who 
donated several boxes of candy for children;
The French Cultural Institute, who took 
part in the charity campaign “Welcome to 
the Bulgarian school” providing educational 
materials;
“Project Refugees” of Caritas Sofia, who 
participated in the fundraising campaign for 
hygiene products.

•

•

•

Като един от финалистите в конкурса „Про-
мяната, която искам да бъда”, организиран по 
проект „100 за 100” през феврари, Сдружени-
ето спечели три ноутбука Lenovo, които ус-
пешно се използват в ежедневната работа на 
социалните медиатори на СЖББ в районно-
приемателните центрове на ДАБ.

В областта на работата с индивидуални дари-
тели и през �016 година продължи практиката 
много от тях да изпращат материалните си даре-
ния чрез куриерски компании от цялата страна. 

As one of the finalists in the competition 
“The change, that I want to be”, organized by the 
project “100 for 100” in February, CRWB won 
three notebooks Lenovo, which are successfully 
used by CRWB social mediators working in the 
regional reception centers of the State Agency 
for Refugees.

In terms of work with individual donors, they 
continued to send their donations via the courier 
companies from all over the country in �016.

Дарения, получени през 2016 година:
Индивидуални дарители – 164 души;
Юридически лица – 18 дарения от 16 юри-
дически лица: Посолство на Република 
Ирак, Фондация „Мисия без граници”, СОХО 
център, Проект „100 за 100”, 105-то училище 
„Атанас Далчев”, гр. София, Мат-Стар БГ ЕООД, 
Англо-американско училище, Български

•
•

Donations received in 2016
Individual donors – 164 persons  
Legal entities - 18 donations from 16 legal 
entities: Embassy of Republic Iraq, Foundation 
“Mission without Borders”, SOHO Center, 
Project “100 for 100”, 105 High School “Atanas 
Dalchev”, Mat-Star BG Ltd., Anglo-American 
School, Bulgarian Red Cross, Forum „Career

•
•
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червен кръст, Форум  „Кариера с кауза”, Предста-
вителство на Султанат Оман, Фото студио  „Photo 
Place”, Теленор България, Френски културен ин-
ститут, Хенкел България ЕООД, Дом за медицин-
ски грижи, Коледен благотворителен базар;
Предметни дарения: За �016 година СЖББ 
получи предметни дарения от юридически 
лица на обща стойност 41 186,86 лева и от 
индивидуални дарители, участвали в раз-
лични дарителски кампании, предметни да-
рения на обща стойност 762,11 лева;
Парични дарения: �0 парични дарения 
от 17 индивидуални дарители и � парични 
дарения от юридически лица на обща стой-
ност 3 710,70 лева.

•

•

with Cause”, Representation of Sultanate 
Oman, Photo Studio “Photo Place”, Telenor 
Bulgaria, French Cultural Institute in Bulgaria, 
Henkel Bulgaria Ltd., Home for Medical Care, 
Christmas Charity Bazar.
Donations in kind: For �016 CRWB received 
diff erent kinds of donations from legal 
entities at the total amount of 41 186.86 BGN 
and from individual donors, participating in 
the various donation campaigns at the total 
amount of 762.11 BGN.
Monetary donations: �0 money donations 
from 17 individual donors and � money 
donations from legal entities in the amount of 
3710.70 BGN

•

•

IV. Дарителски кампании и кампании за 
набиране на средства

С цел осигуряване на максимална ефектив-
ност при покриване на базовите нужди на бе-
жанци и търсещи закрила беше стартиран про-
ект, наречен „Стъпки към по-добър живот”. Той 
включва пет тематични кампании за набиране 
на средства, проведени през �016 година. Ос-
новната цел на кампаниите е да бъде предоста-
вена помощ на бежанците и търсещите закрила, 
което да помогне за преодоляване на част от 
ежедневните предизвикателства в процеса на 
изграждане на новия им живот.

Петте дарителски кампании, организирани 
в периода януари – декември �016 година, оси-
гуриха основни продукти за всекидневието на 
бежанците и търсещите закрила, необходими 
им, за да създадат нови домове и нов живот.

IV. Donation and Fundraising Campaigns
In order to maximize effi  ciency in meeting 

the basic needs of refugees and asylum seekers, 
a project called “Steps to a Better Life” was 
launched. It included fi ve thematic fundraising 
campaigns, conducted in �016. The main objective 
of the campaigns was to provide aid to refugees 
and asylum seekers to help them overcome 
some of the challenges of their daily needs, while 
supporting them in building their new life.

Those fi ve donations campaigns, organized 
during the period of January to December �016, 
ensured the availability of basic items, required 
in the everyday life of the refugees and asylum 
seekers for the process of building  their new 
homes and a new life.

Кампания „Основни хигиенни продукти”
Време на провеждане:
февруари и март �016 година

• Campaign “Essential Hygiene Items”
Campaign period:
February – March �016

•
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Цел на кампанията:
Предоставяне на основни хигиенни и коз-

метични продукти (сапун, шампоан, четки и 
пасти за зъби, перилни препарати, ножчета за 
бръснене, детска и бебешка козметика) на бе-
жанците и търсещите закрила.

Campaign purpose:
Providing the refugees and asylum seekers 

with hygienic and cosmetic products such as 
soap, shampoo, toothbrushes and toothpaste, 
washing powder, razors and baby cosmetics.

Резултати:
Кампанията привлече много индивидуал-

ни дарители, които донесоха в хуманитарния 
център на СЖББ материални дарения. Освен 
тях, бяха получени парични дарения на обща 
стойност 355 лева, използвани за закупуване 
на необходимите козметични и хигиенни про-
дукти. Успехът на кампанията осигури нужните 
продукти на бенефициентите за първата поло-
вина на годината.

Results:
The campaign attracted many individual 

donors who brought material donations to the 
humanitarian center of CRWB. In addition, cash 
donations at the amount of 355 BGN were used 
to buy the necessary cosmetics and hygiene 
products. The success of the campaign provided 
the necessary products to the benefi ciaries for the 
fi rst half of the year. The success of the campaign 
enabled CRWB to ensure hygiene supplies for the 
benefi ciaries throughout the fi rst half of the year.

Информация за необходимостта от козметич-
ни продукти за бежанците достигна до ученици-
те и учителите от 105-то СУ „Атанас Далчев” и от 
Англо-американското училище. И двете институ-
ции организираха свои инициативи в рамките на 
общата акция на СЖББ сред учениците и учите-
лите и предоставиха на Сдружението събраните 
продукти. Учителите от 105-то училище в допъл-
нение организираха мултикултурно събитие с 
учениците, участвали в акцията, подкрепено и 
от нашите партньори от Мулти Култи Колектив, 
които проведоха тематични занимания.

Information about the necessity of cosmetic 
products for the refugees reached the pupils and 
the teachers from the 105th School “Atanas Dalchev” 
in Sofi a and also from Anglo-American School. 
Both educational institutions organized their own 
initiatives among the students and the teachers and 
donated the collected products to CRWB within the 
campaign. The teachers from the 105th School took 
further steps and organized a multicultural event 
with the students who participated in the campaign, 
that was supported by our partners from Multi Kulti 
Collective, who carried out thematic workshops.

За осигуряване на необходимите козметични 
и хигиенни продукти до края на годината спо-
могна дарение, направено от Хенкел България, 
които предоставиха повече от �000 продукта в 
подкрепа на бежанците на стойност 6 406 лева.

The necessary cosmetic products, required 
during the end of the year, were also made available 
thanks to the large donation made by Henkel, who 
provided more than �,000 products in support of 
refugees, at the amount of 6406 BGN.
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Кампания „Почистване“
Време на провеждане:
април �016 година

•  Campaign “Cleaning”
Campaign period:
April �016

•

Цел на кампанията:
Осигуряване на почистващи продукти, които 

бяха предоставени на бежанците и търсещите 
закрила, настанени в районно-приемателните 
центрове, за да се улесни създаването и под-
държането на по-добри условия за живеене.

Campaign purpose:
Ensuring cleaning products that have been 

provided to refugees and asylum seekers 
accommodated in the regional reception centers 
to facilitate the creation and maintenance of 
better living conditions.

Резултати:
С помощта на събраните почистващи проду-

кти в две от териториалните поделения на ДАБ 
в кв. „Овча купел“ и кв. „Военна рампа“ бяха 
проведени акции за почистване с участието на 
настанените там бежанци и търсещи закрила.

Results:
With the help of the collected cleaning products in 

two of the territorial divisions of SAR in “Ovcha Kupel” 
and “Voenna rampa” district, clean-up actions were 
carried out with the participation of the refugees and 
asylum seekers accommodated there.

Кампания “Дари старата си чаша за 
кафе, помогни на бежанец да започне 
живота си отново”

Време на провеждане:
юни и юли �016 година

• Campaign “Give your old coff ee cup 
away, help a refugee to start his life 
again”

Campaign period:
June and July �016

•

Цел на кампанията:
Набиране на кухненска посуда, прибори, 

електрически кухненски уреди и подобни про-
дукти, с които да се улесни всекидневния жи-
вот на бежанците и търсещите закрила.

Campaign purpose:
Collecting kitchen utensils, cutlery, electric 

kitchen appliances and similar products, which 
could facilitate the daily life of the refugees and 
asylum seekers.

Информационна кампания:
Кампанията бе анонсирана и отразена, как-

то следва:
– всички достъпни социални медии;
– дарителски и доброволчески платформи 

като TimeHeroes, порталът на НПО в България 
www.ngobg.info;

– новинарски портал www.dnes.bg;
– интервю в сутрешното шоу „Преди обед” 

на Българското национално радио, програма 
„Хоризонт”;

– репортаж на телевизия Bulgaria On Air.

Information campaign:
The campaign was announced and covered as 

follows:
– all availalbe social media;
– donations and volunteers platforms such 

as TimeHeroes, the NGO portal www.ngobg.info 
etc.;

– news site www.dnes.bg;
– an interview on the morning show 

“Before noon” on the Bulgarian National Radio 
“Horizont”;

– a TV reportage of the TV channel Bulgaria On Air.
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Резултати:
Кампанията бе подкрепена от индивидуални 

дарители, които направиха 4� предметни даре-
ния. В резултат бяха събрани много кухненски 
пособия и посуда (чаши, чинии, тави, тигани, 
дъски за рязане и др.), прибори (вилици, лъжи-
ци, ножове), както и малък брой кухненски елек-
трически уреди (електрически кани за вода, со-
коизстисквачки, миксери, блендери и др).

Results:
The campaign was supported by individual 

donors who made 4� donations in kind. Many 
kitchen utensils (cups, plates, pots, pans, trays, 
cutting boards, etc.), cutlery (forks, spoons, knives) 
and a small number of electrical appliances 
(kettles for water, juicers, mixers, blenders, etc.) 
were collected. 

Дарителска кампания „Добре дошли в 
българското училище”

Време на провеждане:
септември �016 година

• Donation Campaign ”Welcome to the 
Bulgarian School”

Campaign period:
September �016

•

Цел на кампанията:
Подпомагане на децата бежанци, записани в 

българските училища, чрез предоставяне на учи-
лищни пособия, спортни екипи, компютри и др.

Campaign purpose:
Helping the refugee children enrolled or 

enrolling in Bulgarian schools, by providing 
school supplies, sportswear, computers and etc.

Информационна кампания:
Разпространение в социалните мрежи на ня-
колко кратки видео клипа с деца бежанци, 
които вече учат в българските училища.
Информационни бюлетини за партньори 
и дарители;
Специално създадено събитие във 
Facebook за публикуване на информация и 
снимки за хода на кампанията;
Дарителски и доброволчески платфор-
ми: публикуване на информация на НПО 
портала www.ngobg.info и на платформата 
за доброволци TimeHeroes.
Кампанията беше популяризирана чрез ис-
панския сайт fievent.com;

•

•

•

•

•

Information campaign:
distribution in the social networks of several 
videos with refugee children studying in 
Bulgarian schools;
information newsletter sent to donors and 
partners;
Facebook event especially created for the 
campaign needs;
Donations and volunteers platforms: 
publishing information on the NGO portal 
www.ngobg.info and the volunteers platform 
TimeHeroes;
the campaign was announced via the Spanish 
site fievent.com;

•

•

•

•

•
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Българско национално радио (БНР), „Хо-
ризонт”:
– интервю за предаването „Хоризонт за вас” 

и за предаването  „Преди всички”.
Интернет сайт Novinite.bg и информацион-
на платформа dir.bg;
Българско национално радио (БНР), „Хрис-
то Ботев”– представяне в предаването „По-
знатото и непознатото” с мото „Единство в 
различието”, включващо разговор с бежанско 
семейство – бенефициенти по кампанията.

•

•

•

Bulgarian national radio “Horizont”:
– Interview for the program "Horizont for you" 

and the program “Before all”.
web site Novinite.bg and the information 
platform dir.bg;
Bulgarian national radio “Hristo Botev” – 
campaign presentation at the radio talk show 
“Known and Unknown” with the motto “Unity 
in diversity”, which  included an interview with 
a refugee family – benefi ciary of the school 
supplies gathered within the campaign.

•

•

Кампанията на платформата 
www.TimeHeroes.com

Screenshot of the campaign on 
www.TimeHeroes.com

Резултати:
Чрез получените материални и парични да-

рения от индивидуални и корпоративни дари-
тели бяха подготвени и предоставени пакети с 
ученически стоки, съобразени с възрастта на 
децата, като така бе улеснен достъпът им до 
образователните институции.

Results:
Through the material and monetary donations 

received by individual and corporate donors, 
packages of pupils’ goods were prepared and 
provided, according to the age of the children, 
thus facilitating their access to educational 
institutions.

Коледна дарителска кампания „Пода-
ри усмивка”

Време на провеждане:
13 – �1 декември �016 година

• Christmas Donation Campaign “Give a 
Smile”

Campaign period:
13 – �1 December �016

•
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Цел на кампанията:
Осигуряване на коледни подаръци за деца-

та от бежански семейства, настанени на външ-
ни адреси, за да бъдат приобщени към тради-
цията и зарадвани за празника.

Campaign purpose:
Providing Christmas gifts for children from 

refugee families living at the external addresses 
in purpose to be involved in the tradition and 
rejoiced for the holiday.

Резултати:
В кампанията се включиха физически 

лица. 15 индивидуални дарители донесо-
ха в офиса на СЖББ играчки и подаръци 
на децата бежанци. Повече от 10 пратки 
бяха получени по пощата от цялата страна. 

Чрез участие в различни инициативи, 
семинари, обучения, конференции, както 
и чрез присъствието си в медиите, СЖББ 
изпълнява една от основните си дейности: 
застъпничество и повишаване на осведоме-
ността на българското общество относно бе-
жанците и процеса на тяхната интеграция.

Results:
Individual donors responded to the campaign. 

15 individual donors visited the CRWB`s 
office to donate toys and presents for the 
refugee kids and also over 10 packages were 
received via couriers from all over the country. 

By systematically participating in different 
initiatives, seminars, trainings and conferences, 
also by being present in the media, CRWB 
implements another of its main activities which 
is advocacy and raising awareness within the 
Bulgarian society about refugee issues in 
general and the integration process.

инициативи и събития,  
организирани от СЖББ през 2016

Initiatives and events,  
organized by CRWB trough 2016

Инициативата„Науруз”  (Nowruz)
На �1 март в арабските страни се празнува 

Денят на майката, в Афганистан – първият ден на 
пролетта, а в Иран и Индия празнуват Нова го-
дина, така нареченият “Nowruz”. Денят се почита 
като начало на новата година и от всички кюрди. 
За да насърчи приемането на различните култу-
ри, СЖББ организира празник за бежанците, жи-
веещи в районно-приемателните центрове на 
Държавната агенция за бежанците, с подкрепата 
на Бежанско-мигрантска служба на Български 
червен кръст.  С помощта на социалните меди-
атори беше организирана импровизирана про-
грама с участието на бежанци, които представи-
ха свои традиционни танци, песни и обичаи.

• The iniciative “Nowruz”
March �1st is celebrated as Mother’s Day in 

the Arab countries, as the first day of spring in 
Afghanistan, and as New Year’s day, also called 
“Nowruz” in Iran and India. Kurdish people 
also recognize it as New Year’s day. To welcome 
multiculturalism and promote acceptance, CRWB 
organized a celebration for refugees living within 
the reception refugee centers of the State Agency 
for Refugees with the support of the Refugee and 
Migrant Service of the Bulgarian Red Cross. An 
improvised event was organized by the social 
workers and the refugees, who participated by 
presenting their traditional dances, songs and 
customs.

•
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Инициативата  „Извърви километър в 
нейните обувки”

През март СЖББ се включи в организацията на 
четвъртото поредно издание в България на меж-
дународната инициатива „Извърви километър в 
нейните обувки“. Инициативата е ежегодно шест-
вие на мъже в обувки на токчета в знак на протест 
срещу сексуалното и домашно насилие срещу 
жените, включително и сръщу жените бежанки. С 
парада тази година организаторите целяха да на-
сочат вниманието на обществото и институциите 
към Конвенцията на Съвета на Европа за превен-
ция и борба с насилието над жените и домашното 
насилие, която България все още не е подписала 
и ратифицирала. Единственият международен 
документ, който цели да елиминира насилието 
над жени, подписан и ратифициран от България, 
е Истанбулската конвенция.

• The initiative “Walk a mile in her 
shoes”

In March, CRWB participated in the organization 
of the annual edition of the international initiative 
“Walk a mile in her shoes”, taking place in Bulgaria 
for the fourth consecutive year. “Walk a mile 
in her shoes” is an annual procession of men 
protesting sexual and domestic violence against 
women including such acts carried out towards 
refugee women. This year’s event aimed to focus 
the attention of the public and institutions to the 
Council of Europe Convention on the prevention 
and combating violence against women and 
domestic violence, which Bulgaria has not 
yet signed and ratifi ed. The only international 
document which aims to eliminate violence 
against women signed and ratifi ed by Bulgaria, is 
the Istanbul Convention.

•

Организатори на тазгодишната инициатива 
бяха: Европейският парламент, Български Хел-
зинкски комитет, Съвет на жените бежанки в 
България, Фондация Ресурсен център – Билитис, 
Американски червен кръст, Български фонд за 
жените, с подкрепата на One Bilion Rising Bulgaria.

На Международния ден на жената в рамки-
те на инициативата се проведоха няколко съ-
бития, които имаха за цел да хвърлят светлина 
върху борбата срещу насилието, равенството 
между половете и трудностите, които жените-
бежанки, изпитали ужасите на войната, срещат.

Като участници и съорганизатори на иници-
ативата „Извърви километър в нейните обув-
ки”, СЖББ заедно с Европейския парламент, 
организираха изложба “Жени бежанци в 
ЕС”, която бе разположена в Дома на Европа в 
София и продължи през целия месец март.

This year’s initiative was organized by: 
The European Parliament, Bulgarian Helzinki 
Committee, Council of Refugee Women in Bulgaria, 
Bulgarian Fund for Women, the Foundation’s 
Resource Center - Bilitis, American Red Cross, with 
the support of One Billion Rising Bulgaria.

On the occasion of the International Women’s 
day, within the framework of the initiative, several 
events were organized aiming to shed a light on 
the fi ght against violence, gender equality, and 
the diffi  culties facing by the refugee-women who 
felt the horrors of the war.

As participants and co-organizers of the 
initiative “Walk a mile her shoes”, CRWB, together 
with the European Parliament, organized an 
exhibition “Women Refugees in the EU”, which 
was situated in the House of Europe in Sofi a and 
continued throughout the whole month. 
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Изложбата “Жени бежанци в ЕС” на фотогра-
фа Мария Дорини включваше 40 фотоса, пред-
ставящи всички фази на тежкия път на жените 
бежанки в Европа - от пристигането на гръцко-
то крайбрежие с лодка или с влак, през Балка-
ните до техните опити да получат за убежище в 
страни от Западна Европа. Снимките илюстри-
рат уникалните предизвикателства, пред които 
са изправени жените бежанки. Чрез изложбата 
СЖББ имаше за цел да покаже на обществото 
един различен образ на бежанците, в противо-
вес на образа, създаден от българските медии 
- имиджът на жената – бежанка, преживяла ужа-
са на войната, майката – бежанка, готова да се 
изправи пред всякакви затруднения и лишения, 
за да осигури на децата си по-добро бъдеще.

The exhibition “Women refugees in EU”, 
photographer Marie Dorini, included 40 frames 
representing the long road that women refugees 
travel in Europe - from their arrival at Greek coasts 
by boat and by train, through the Balkans, to their 
attempts to gain asylum in countries in Western 
Europe. The images are an evocative reminder of 
the unique challenges faced by women refugees. 
CRWB aimed to publically present the refugees 
from a diff erent perspective - the image of a female 
refugee, fl eeing the horror of war, the mother-
refugee who is ready to face all diffi  culties and 
deprivations in order to provide a better future 
for her children, as opposed to the image built by 
Bulgarian mass media.

Инициативата Кариерен форум „Ка-
риера с кауза”

Една от основните дейности на СЖББ е да 
подкрепя бежанците в процеса на интеграция 
и адаптация. Ние вярваме, че образованието 
е една от най-важните стъпки в този процес 
за децата бежанци в българското общество и 
следвайки това убеждение, участвахме в кам-
пания в подкрепа на тяхното образование 
– изложението „Кариера с кауза”.

През май, заедно с Кариерен форум „Кариера 
с кауза”, стартирахме дарителска кампания „Ка-
риера с кауза” е ежегоден форум, провеждан в 
България, който предоставя възможност за про-
фесионална реализация на доброволци в облас-
тта на гражданския и неправителствения сектор. 
Всяка година форумът избира благотворителна 
кауза, която подкрепя в рамките на кариерното 
изложение. През �016 година екипът на „Карие-
ра с кауза” избра да подкрепи една от каузите на

• The initiative Career Forum “Career with 
Cause”

One of CRWB’s main activities is to support 
refugees in the process of integration and 
adaptation. We believe that education is one of the 
most important steps in this process for refugee 
children in the Bulgarian society and therefore, 
we participated in a campaign in support of their 
education - the exhibition “Career with Cause.”

In May, together with the Career Forum “Career 
with Cause”, we launched a donation campaign 
“Career with Cause” is an annual career forum, 
held in Bulgaria, that provides opportunities for 
the professional realization of the volunteers in 
the fi eld of the civil and non-governmental sector. 
Each year, the forum selects a charitable cause to 
support, within the exhibition. In �016 the team 
of “Career with Cause” chose to support one of 
the CRWB’s causes helpingthe refugee children.

•
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СЖББ в помощ на децата бежанци.  Целта на 
кампанията беше да осигури еднакъв достъп 
до образователни услуги на децата бежанци, за-
почнали вече своето образование в България, 
чрез предоставяне на необходимите принад-
лежности и пособия, за да ходят на училище.

The aim of the campaign was to ensure equal 
access to education for refugee children who 
have already started their education in Bulgaria 
by providing them with the necessary supplies so 
that they can go to school.

Коледен благотворителен базар, 
организиран съвместно с Тръст за 
социална алтернатива и Инициатива 
за социален растеж

В периода 18 ноември – �1 декември СЖББ 
участва в традиционния Немски коледен базар 
в София. Благотворителният базар се организи-
ра от Тръст за социална алтернатива и Иници-
атива за социален растеж, които предоставят 
щандове на неправителствени организации в 
рамките на събитието, давайки им възможност 
да наберат средства в подкрепа на каузите си 
и да представят дейността си пред обществе-
ността. Чрез базара СЖББ информира посети-
телите за работата си и успя да набере сред-
ства в подкрепа на децата бежанци.

• Charity Christmas Bazaar, organized 
alongside the Alternative Social Trust 
and Initiative for Social Growth

In the period 18th November – �1st December, 
CRWB took part in the traditional charity German 
Christmas Bazaar in Sofi a. The charity bazaar was 
organized by the Trust for Social Alternative (TCA) 
and Social Growth Initiative (SGI) who provide 
stands to non-governmental organizations within 
the bazar, enabling them to raise funds for their 
causes and present their activities to the Bulgarian 
society. We were able to inform the visitors of the 
bazar about our work and managed to raise funds 
in support of refugee children.

•

Застъпничество и лобиране 
по различни бежански теми 
и въпроси

Отворено писмо на Сдружение „Съвет 
на жените бежанки в България” относ-
но спешната необходимост да се вземат 
мерки във връзка с непридружените не-
пълнолетни, бежанци и търсещи закри-
ла, преминаващи през или пребиваващи 
на територията на България

•

Advocacy and lobbying in regards 
to diff erent problems and issues 
concerning refugees

Council of Refugee Women in Bulgaria`s 
Open Letter regarding urgent need for 
taking action in regards to unaccompanied 
minors, refugees and asylum seekers, 
passing or residing in the territory of 
Bulgaria

•
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Като хуманитарна организация, работеща за 
благосъстоянието и сигурността на бежанци и 
търсещи закрила и стремейки се да гарантира, 
че основните им права, залегнали в Хартата за 
правата на човека на ООН, са спазени, на 1 ав-
густ �016 година СЖББ изпрати Отворено писмо 
до всички институции, изразявайки крайната си 
загриженост във връзка с жилищните условия и 
грижите, предоставяни на непридружените не-
пълнолетни лица, търсещи или получили между-
народна закрила в Република България, както и 
във връзка с техния достъп до социални услуги.

Отвореното писмо предупреди за спешната 
необходимост от създаване на специализирано 
отделно и сигурно жилище за непридружени 
непълнолетни лица - бежанци и търсещи убе-
жище, поради непосредствената заплаха, която 
настоящата ситуация представлява за тях.

След публикуването на Отвореното писмо 
омбудсманът на Република България – г-жа 
Мая Манолова, предприе спешни проверки в 
районно-приемателните центрове на Държав-
ната агенция за бежанците.

На 9 август бе проведена кръгла маса, огла-
вена от председателя на СЖББ – г-жа Линда Ауа-
нис, и омбудсмана на Република България – г-жа 
Мая Манолова. Г-жа Ауанис представи основни-
те проблеми, пред които са изправени непри-
дружените деца бежанци, търсещи убежище в 
страната, и настоя за спешна нужда от защитено 
пространство, където да бъде гарантирана си-
гурността на непридружените непълнолетни и 
да им бъде осигурен достъп до социални, здрав-
ни и психологически услуги. От своя страна ом-
будсманът на България г-жа Манолова заяви:

As a humanitarian organization, working for 
the well being of refugees and asylum seekers, 
their safety and in an attempt to ensure their 
fundamental rights, as enshrined in the Charter 
of Human Rights of the United Nations are met, 
CRWB sent an Open Letter to all institutions 
expressing extreme concerns regarding the 
housing conditions and the cares provided for 
the  unaccompanied minors seeking or ones who 
have already received international protection in 
the Republic of Bulgaria, as well as their access to 
social services, on 1st August �016.

The Open Letter alerted about the urgent 
need to create a specialized separate and secure 
housing for unaccompanied minors - refugees 
and asylum seekers, due to the imminent threat 
that the current situation poses.

After the publication of the Open Letter the 
Bulgarian ombudsman Mrs. Maya Manalova 
undertook emergency inspections at district-
reception centers of the State Agency for 
Refugees.

A round table was held on August 9th, headed 
by the Chairperson of CRWB - Mrs. Linda Awanis, 
and the Ombudsman of the Republic of Bulgaria- 
Mrs. Maya Manolova. Mrs. Awanis presented 
the main problems faced by unaccompanied 
refugee children, seeking asylum in the country 
and urged about the prompt need of protected 
housing, where the unaccompanied minors will 
be safe and provided access to social, health and 
psychological services. In turn the Ombudsman 
of Bulgaria Mrs. Manolova said: 

„Просто няма да оставя на мира институ-
циите и ще си позволя да ги посъветвам да оти-
дат на терен и да видят за какво става дума. 
Това са деца, това можеха да бъдат нашите 
собствени деца, ако имаха малшанса да бъдат 
родени  в някоя от конфликтните точки на 
света. Като институции, като организации, 
като граждани и хора нямаме право да наблю-
даваме безучастно престъплението, което се 
извършва по отношение на тези деца.”

След извършените проверки в приемателни-
те центрове  омбудсманът на Република България 
публикува Тематичен доклад от извършени про-
верки и оценка на състоянието на правата на не-
придружените деца бежанци, търсещи или получи-
ли международна закрила в Република България.

“I will not leave the institutions alone and will 
allow myself to advise them to go to the field and 
see the real situation. These are children, they could 
be our own children, if they had the misfortune 
to be born in a conflict zone. As institutions, as 
organizations, as citizens and people, we have no 
right to stand idly and watch the crimes, that are 
being committed in regards to these children.”

After the performed inspections in the 
reception centers, the Ombudsman of the 
Republic of Bulgaria published Thematic Report 
about the findings and the assessment of the 
situation of unaccompanied and separated children 
seeking asylum in Bulgaria.



16

Други проектни дейности:

– От януари до края на юни �016 г. беше 
изпълнен проектът „Медицинска помощ за 
деца бежанци и търсещи закрила в София”, 
финансиран от Благотворителната фондация 
на Международен женски клуб – София.

– От януари до септември �016 г. бе реали-
зиран проект: „Подпомагане процеса на пър-
воначална адаптация на търсещите между-
народна закрила чрез социална медиация, 
образователни дейности и психологическа 
помощ и правно консултиране”

Водеща организация: Каритас България
Партньори: Български червен кръст, Сдру-

жение „Съвет на жените бежанки в България”, 
Фондация „Център Надя”.

Продължителност на проекта: 9 месеца
Основна цел на проекта: Подпомагане на про-

цеса на първоначална адаптация за търсещите 
международна закрила чрез пакет от социални, 
психологически, образователни и правни услуги

Постигнати резултати: От 1 март до 30 юни 
информация и социални услуги са предоста-
вени на 5 социални медиатора, работещи в ра-
йонно-приемателния център „Военна рампа” 
и на хора, пребиваващи на външни адреси, на 
810 търсещи закрила, от които 563 мъже и �47 
жени. Социалните медиатори насочват тър-
сещите закрила към психологически и психи-
атрични консултации, правни консултации и 
курсове по български език.

Other project activities:

– Project “Medical aid for refugee and 
asylum-seeking children in Sofia”, financed by 
the Charity Foundation of International Women’s 
Club – Sofia, was implemented from January until 
the end of June �016.

– Since January till September �016 was 
implemented the project: “Assisting the process 
of initial adaptation for seekers of international 
asylum through social mediation, educational 
activity and psychological aid, and legal 
consultation”

Leading organization: Caritas Bulgaria Association
Partners: Bulgarian Red Cross, “Council of 

Refugee Women in Bulgaria” Association, “Center 
Nadya” Foundation.

Project duration: 9 months.
General project objective: Assisting the 

process of initial adaptation for international 
asylum seekers through a package of social, 
psychological, educational and legal services.

Results achieved so far: In the period: March 1st 
to June 30th, information and social consults were 
being provided by 5 social mediators working in a 
regional reception center “Voenna Rampa” and to 
persons residing outside the regional reception 
centers as follows: 810 asylum seekers, of whom 
563 men and �47 women. The social mediators 
directed asylum seekers to psychological and 
psychiatric consults, legal counseling and 
Bulgarian language courses.

Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“
София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ №95

WEB: http://crw-bg.org/
Facebook: https://www.facebook.com/CRWBG/

E-mail: office@crw-bg.org
Телефон: +359 878 136 231; +359 878 136 321;

+359 876 766588
Банкова сметка:

Банка ДСК ЕАД, IBAN BG75STSA93000020753054, 
BICSTSABGSF

„Council of Refugee Women in Bulgaria” Association
95 “Ekzarh Yosif” Street, Sofia 1000
WEB: http://crw-bg.org/
Facebook: https://www.facebook.com/CRWBG/
E-mail: office@crw-bg.org
Telephone: +359 878 136 231; +359 878 136 321;
+359 876 766588
Bank account:
DSK Bank EAD, IBAN BG75STSA93000020753054, 
BICSTSABGSF


