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از خدمات موجود    یبردارنقشه   یدر صربستان برا  شگام یپ   ی کتابچه تالش  نیا
افراد مورد   ریپناهندگان و سا  ان،یپناهجو  ریپذب یآس  یهااز گروه   ی کی  یبرا

و   تیپناهندگان، افراد بدون تابع  ان،یپناهجو  است. -   +LGBTQIAافراد–توجه 
با چالش ها و    یی در تمام مراحل چرخه جابجا     +LGBTQIAی  آوارگان داخل

تعصب و خشونت، مشکالت    ض،ی روبرو هستند، از جمله: تبع  یاد یز  یدها یتهد 
  ی ازهاین   انیب   ی بالقوه برا  یچالش ها  نیبه خدمات بشردوستانه، و همچن   ی دسترس

 . ی پناهندگ احلحفاظت در طول مر یخود برا

  ها دولت   تی مورد توجه و حما  +LGBTQIAاز افراد    تی بهبود حما  یها براتالش  
شامل   یی هاتالش   نیچن  قرار گرفته است.  یو جامعه بشردوستانه و حقوق بشر

  ن یاز باالتر  کیاستراتژ   یهاام ی ها، پدستورالعمل   توسعه  ،ی تخصص  یهامشاوره 
 ی هادر برنامه   +LGBTQIAموضوعات مرتبط با    یساز ان یجر  ،ی تیر یسطوح مد

و پناهندگان   انی حفاظت از پناهجو  یها براتالش   ی جهان  ی ابیو ارز  ،ی آموزش
LGBTQIA+  .بوده است 

 

CRPC  از حقوق افراد مورد توجه    تی متعهد به حماLGBTQIA+   است و قصد
ها تالش  به  برا  یدارد  توجه   ت ی حما  یساز  تیظرف  یخود  مورد  افراد  از 

LGBTQIA+  .دهد ها  ادامه  افراد   ی مختلف  یسازمان  به  که  دارند  وجود 
LGBTQIA+  مانند    ی ها خدمات مختلفسازمان   نیا  کنند.  ی در صربستان کمک م

اجتماع  یگذاراشتراک  مشارکت  غ مراکز  در    ی اطالعات،  و    ره، یارتباطات 
و   (HIV)  یویآاچ   شی آزما  /  مشاوره  ،ی مشاوره حقوق  ،ی شناسمشاوره روان

افراد    نیوالد  یبرا  ی اجتماع-ی روان  تی حما  ،ی منتقله از راه جنس  یها  یماری ب
LGBTQIA+دهندی م ئهارا رهیاز سوء مصرف مواد مخدر و غ یر یشگی ، پ . 

ب  در    +LGBTQIAدهندگان خدمات  ارائه   شتری به منظور پوشش دادن هر چه 
مشارکت    CRPCصربستان،   با   نیرتر یفراگERA - با    UNHCRبا  شبکه 

عضو   یهاسازمان  گرفت.  - مختلف   ERA – LGBTI Equal right  تماس 
Association for western Balkans and Turkey. 
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با   را   LGBTQIA+  ی تخصص  یهات یکه فعال  میاتماس گرفته  ی سازمان  ۲۳ما 
م م  دهندی ارائه  انجام  ن  یی هات ی فعال  ای  دهندی و  که  از   ی خاص  یازهایدارند 

  یی هااز جمله سازمان   دهند،ی در صربستان را پوشش م  LGBTQIA+   تی جمع
توجه    موردافراد    ریپناهندگان و سا  ان، یپناهجو  یبرا  گانیرا  ی که کمک حقوق

+LGBTQIA  ا  . کنندی ارائه م ، پاسخ  CRPCسازمان، شامل    ۱۰تعداد     نیاز 
و اجرا    جادیرا ا  یی برنامه ها  ا یها    تی هستند که فعال  یی سازمان ها   نهایدادند, و ا

افراد مورد توجه    ری,  پناهندگان  و ساانیبه پناهجو   ی کرده اند که امکان دسترس
+LGBTQIA  کند. ی در صربستان را فراهم م 

  ت یسازمان ها در بلگراد ثبت شده و فعال   نیا  شتری، ب  رفتیهمانطور که انتظارم 
پا   ی م از  فقط سه سازمان در خارج  و  دارند  تختیکنند,   Come  –  حضور 

OUT!    ساد  ینوو درNovi Sad)  )،  POTENT  ن   واتسیکراگو در   ش یو 
(Kragujevac,Niš)   و  Association Rainbow   شاباتس  در   (Šabac) .

ساعات   ایتماس    اتیجزئ  ریسا  ایمختلف، آدرس    لی از سازمان ها، به دال   ی برخ
م  یکار اما  اند،  نکرده  ارائه  را  از طر  ی خود  ها  ق یتوان   ی ارتباط  یپلتفرم 

  مختلف با آنها تماس گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Crisis Response and Policy Centre (CRPC)
Centar za kriznu politiku i reagovanje (CKPR)
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: Orfelinova 33
 :+381600991634

 :info@crpc.rs
 :CRPC / CKPR
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Pride Info Centre / Prajd Info Centar (PIC) 
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COME OUT / IZAĐI
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 :aleksandar.potent@gmail.com
   :jelena.potent@gmail.com

 :+381 63 557890(SMS, Viber, WhatsApp)
www.potent.org.rs

 :Miloša Pocerca 30  
 :Stevana Nemanje 69

 :Vovode Putnika 58b
 :Potent
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Association Rainbow / Asocijacija Duga
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 +381665794890 :)WhatsApp Viber
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Instagram :CheckPointBeograd
Facebook :CheckPointBeograd
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GETEN
Geten, Center for LGBTIQA People’s Rights

 :+381 65 205 97 25 
:geten.rs@gmail.com

h�ps://transserbia.org/
Facebook :h�ps://www.facebook.com/GetenLGBTIQA

Twi�er : h�ps://twi�er.com/GetenLGBTIQA
Instagram :h�ps://www.instagram.com/geten_lgb�qa

GETEN
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Skype :XY Spectrum
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Re Generation / Re Generacija
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:info@regeneracija.org
Irena Molnar+381 61 69 51 243

+381 66 88 77 880
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Belgrade Centre for Human Rights (BCHR)
Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP)
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Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP)
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