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?
• Подпомагаме интеграцията на лица, търсещи и получили закрила в България, чрез

предоставяне на административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ:



Психологическа помощ – отговаряща на психичните нужди на лицата,
търсещи и получили закрила; кризисни интервенции и предоставяне на грижа
за непридружени деца и други уязвими лица (оценка на риска и оценка на
най-добрия интерес на детето).

 Правни консултации – подготовка на документи и процедури, предоставяне
на информация и правна помощ.

 Социална подкрепа – улесняване достъпа на лица, търсещи и получили закрила,
до здравни и социални услуги, съдействие за намиране на работа и жилище,
съдействие при регистрация на личен лекар, записване на деца в български
училища и детски градини, подаване на заявления за документи за самоличност,
отваряне на банкова сметка, насрочване на консултации и придружаване до
държавни институции и т.н.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

• Организираме информационни сесии относно различните етапи на процедурата за

международна закрила, здравословното хранене и поощряването на хигиенни навици,
работната етика и други теми, идентифицирани като изискващи допълнително
разяснение и обсъждане.
• Организираме и участваме в социални и културни дейности с жени и деца.
• Насочваме лица, търсещи и получили закрила, към други услуги на МОМ и/или

организации, предоставящи помощ.
• Предоставяме преводачески услуги на лица, търсещи закрила:



Екипът ни от преводачи от редки езици предоставя услуги по устен и писмен
превод.

МОБИЛНИЯТ ЕКИП ОТ ЕКСПЕРТИ НА МОМ








психолог
социален работник
правен експерт
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

