Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция “, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.
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КАКВО ПРАВИМ?
Предоставяме социална и психосоциална подкрепа на лица, търсещи закрила, във фазата на начална
адаптация в България:
 Предоставяме индивидуализирана помощ (управление на индивидуални случаи) на лица,
търсещи закрила, включително непридружени деца.
 Психологически консултации, които адресират проблеми, свързани с тревожност и
несигурност, породени от продължителността на бежанската процедура, липсата на
достатъчно информация и т.н.
Помагаме на лица, търсещи закрила, при комуникацията им с държавни институции и социални
услуги. Социалният ни работник:
 Предоставя информация и помага на лица, търсещи закрила, да разберат по-добре
социалната и административна рамка в България.
 Подпомага достъпа на лица, търсещи закрила, до социални и здравни услуги, както и
планирането и насрочването на консултации, връзката с училища, миграционните власти,
бюра по труда и други.
 Предоставя съвети и подкрепа за изграждане на здравословни навици, отглеждане на
деца и т.н.
 Подпомага уязвими лица, включително непридружени деца.
 Насочва лица, търсещи закрила, към други услуги на МОМ и/или организации, предоставящи
помощ.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Съдействаме на социалните работници на ДАБ с идентифицирането на уязвими лица,
включително непридружени деца. Също така, предоставяме индивидуализирана и
специализирана помощ, съобразена със специфичните нужди на уязвимите лица.
Предоставяме преводачески услуги на лица, търсещи закрила:
 Екипът ни от преводачи от редки езици предоставя услуги по устен и писмен превод.
Предоставяме културна медиация:
 Културният ни медиатор помага в общуването с лица, търсещи закрила, работи за
преодоляване на социалните и културни разлики и подпомага изграждането на доверие.
Организираме информационни сесии на различни теми, включително здраве, поощряване на
хигиенни навици, работна етика, предотвратяване на трафика на хора и т.н.

МОБИЛНИЯТ ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ НА МОМ








психолог
социален работник
културен медиатор
главен експерт
административен и правен експерт в офиса на МОМ в Харманли
преводачи от редки езици

СОФИЯ
Адрес:
ул. Цар Асен 77, 1463 София
Мобилен, WhatsApp и Viber:
+359 884 602 185;
+359 884 605 184;
+359 892 212 194.
Стационарен телефон: +359 2 93 94 774
Имейл: iomsofia@iom.int
http://www.iom.bg/
https://www.facebook.com/IOMBulgaria

ХАРМАНЛИ
Адрес:
Офисът на МОМ в РПЦ Харманли
Телефон: +359 886 17 73 19

