تم إنشاء هذه الوثيقة بالدعم املايل من صندوق «اللجوء والهجرة واإلدماج» ،وبالتمويل املشرتك من االتحاد األورويب .تقع
املسؤولية الكاملة عن محتوى الوثيقة عىل عاتق املنظمة الدولية للهجرة ،حيث ال ميكن القبول تحت أي ظرف من الظروف ،أن
هذه الوثيقة تعكس موقف االتحاد األورويب والسلطة املسؤولة

تقديم الدعم االجتامعي والنفيس لطالبي اللجوء يف بلغاريا.
مبا يف ذلك تحديد والدعم إىل الفئات الضعيفة
مرشوع رقم BG65AMNP001-1.006-0002-C01

نشاطنا:

يتألف فريق املنظمة الدولية للهجرة من الخرباء التاليني:
•
•
•
•
•
•

مرشد نفيس
موظف اجتامعي
وسيط ثقايف
كبري الخرباء
خبري إداري وقانوين يف مكتب املنظمة الدولية للهجرة يف مدينة خرمنيل
مرتجمو اللغات النادرة





اتصل بنا:

نقوم بتقديم الدعم االجتامعي والنفيس لطالبي اللجوء يف مرحلة التكيف االبتدايئ من حياتهم
يف بلغاريا .
• نقدم املساعدة الفردية (معالجة حاالت فردية) لطالبي اللجوء ،مبا فيهم األطفال غري •
املصحوبني بذويهم .
• االستشارات النفسية التي تعالج قضايا القلق وانعدام األمن النفيس الناجم عن طول •
إجراءات الحامية الدولية ،ونقص املعلومات الكافية ،وما إىل ذلك .
نسهل عملية التواصل بني طالبي اللجوء ومؤسسات الدولة والخدمات االجتامعية .
موظفنا االجتامعي :
• يساعد طالبي اللجوء موفرا لهم معلومات بشأن خصائص عمل املؤسسات االجتامعية واإلدارية يف بلغاريا.
• يساعد توصل طالبي اللجوء إىل الخدمات االجتامعية والصحية ،وكذلك يعاون تخطيط االستشارات
وتحديدها ،والعالقات مع املدارس وسلطات الهجرة ومكاتب العمل وغريها.
• يقدم النصائح والدعم لبناء عادات صحية وتربية األطفال وغريها.
• يساعد األشخاص الضعفاء ،مبا يف ذلك األطفال غري املصحوبني بذويهم.
• يقوم بتوجيه طالبي اللجوء إىل خدمات أخرى للمنظمة الدولية للهجرة و/أو املنظامت األخرى
التي تقدم املساعدة .



نعاون املوظفني االجتامعيني من الوكالة الحكومية لشؤون الالجئني يف تحديد األشخاص الضعفاء،
مبا يف ذلك األطفال غري املصحوبني بذويهم .كام ونقدم مساعدة شخصية ومتخصصة مصممة
لتلبية الحاجات املحددة لألشخاص الضعفاء.



نقوم بخدمات الرتجمة لطالبي اللجوء :
• يقدم فريقنا من مرتجمي اللغات النادرة خدمات الرتجمة الشفوية والكتابية •.



نقدم الوساطة الثقافية :
• يسهل وسيطنا الثقايف عملية التواصل مع طالبي اللجوء ،ويعمل عىل تجاوز االختالفات
االجتامعية والثقافية ويساعد يف بناء الثقة.



ننظم جلسات إعالمية حول مواضيع مختلفة ،مبا يف ذلك الصحة ،وتعزيز عادات النظافة،
.وأخالقيات العمل ،ومنع االتجار بالبرش وغريها .
•.

