
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ 
ТА РЕСУРСИ, ЩО ДОСТУПНІ 
ДЛЯ ЛГБТКІА+ ШУКАЧІВ 
ПРИТУЛКУ, БІЖЕНЦІВ ТА 
ІНШИХ ОСІБ, З ЯКИМИ МИ 
ПРАЦЮЄМО
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Ця брошура створена за підтримки Верховного Комісара 
Організації Об’єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) у 
Сербії. УВКБ ООН не несе відповідальності та не обов’язково 
схвалює її зміст. Будь-які погляди, висловлені в ній, належать 
виключно автору чи видавцю і не обов’язково відображають 
погляди УВКБ ООН.

Усі погляди та інформація представлені в цій брошурі були лише 
зібрані від учасників організацій громадянського суспільства і не 
обов’язково відображають офіційну позицію Центру Кризової 
Політики та Реагування (ЦКПР) чи наших донорів.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ ТА РЕСУРСИ, ЩО 
ДОСТУПНІ ДЛЯ ЛГБТКІА+ ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ, 

БІЖЕНЦІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, З ЯКИМИ МИ 
ПРАЦЮЄМО



ЛГБТКІА+ ІДЕНТИЧНОСТІ

Л - лесбійка
Г - гей
Б - бісексуал
T - трансгендер 
К - квір
І - інтерсексуал
А - асексуал / агендер
+ (плюс) – позначає всі гендерні приналежності та сексуальні 
орієнтації, які спеціально не охоплюються іншими ініціалами



Ця брошура представляє собою першу спробу в Сербії накрес-
лити карту послуг, які доступні для однієї з уразливих груп шукачів 
притулку, біженців та інших осіб, з якими ми працюємо - ЛГБТКІА+ 
осіб. ЛГБТКІА+ шукачі притулку, біженці, особи без громадянства 
та внутрішньо переміщені особи стикаються з комплексом низки 
викликів і загроз на всіх етапах процесу переміщення, серед яких: 
дискримінація, упереджене ставлення,  насильство, труднощі з 
доступом до гуманітарних послуг, а також потенційні виклики у 
формулюванні їхніх потреб щодо захисту під час процедури на-
дання притулку.

Зусилля, спрямовані на покращення захисту ЛГБТКІА+ осіб, 
отримали підвищену увагу та підтримку з боку держав, а також 
ширшої гуманітарної та правозахисної спільноти. Такі зусилля 
включали консультації експертів, розробки методичних рекомен-
дацій, стратегічні повідомлення від найвищого рівня управління, 
включення питань, пов’язаних з ЛГБТКІА+, у навчальні програми, 
а також глобальну оцінку зусиль щодо захисту ЛГБТКІА+ шукачів 
притулку та біженців.

Центр Кризової Політики та Реагування (ЦКПР) прагне захища-
ти права ЛГБТКІА+ осіб, з якими ми працюємо і має намір про-
довжувати докладати свої зусилля для залучення підтримки та 
нарощування потенціалу у захисті ЛГБТКІА+ осіб, з якими ми пра-
цюємо. 

У Сербії існують різні організації, які допомагають ЛГБТКІА+ 
особам. Ці організації пропонують різні послуги, такі як надання 
інформації, взаємодія зі спільнотою в межах громадських цен-
трів та інше, психологічне консультування, юридичне консуль-
тування, консультування/тестування на ВІЛ та ЗПСШ (захво-
рювання, що передаються статевим шляхом), психосоціальна 
підтримка батьків ЛГБТКІА+ осіб, профілактика наркоманії тощо.

Для того, щоб охопити якомога більше виконавців послуг щодо 
ЛГБТКІА+ у Сербії, ЦКПР у партнерстві з Агентством ООН у спра-
вах біженців (UNHCR) звернувся до Асоціації рівних прав ЛГБТІ 
для Західних Балкан і Туреччини (ERA) – інклюзивної мережі з різ-
ними організаціями - членами. Ми звернулися до 23 організацій, 



які пропонують і надають  спеціалізовані ЛГБТКІА+ послуги або 
мають діяльність, яка покриває певні потреби ЛГБТКІА+ населен-
ня в Сербії, включаючи організації, які надають безкоштовну пра-
вову допомогу ЛГБТКІА+ шукачам притулку, біженцям та іншим 
особам, з якими ми працюємо. З цього числа 10 відповіли, включ-
но з ЦКПР, про те, що вони розробили та впроваджують заходи 
або програми, які забезпечують можливість доступу ЛГБТКІА+ 
шукачам притулку та біженцям, а також іншим особам, з якими 
ми працюємо у Сербії.

Як і очікувалося, більшість із цих організацій зареєстровані та 
працюють у Белграді, і лише три мають спільноту за межами сто-
лиці – “Come OUT!” у м. Нові Сад, “POTENT” у м. Крагуєваць та 
м. Ніш та Асоціація “Duga” у м.Шабац. В силу різних причин, деякі 
організації не вказали свої адреси / інші контактні дані чи годи-
ни роботи, але з ними можна зв’язатися через різні комунікаційні 
платформи.



ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!
Перебуваючи в центрі розміщення, ви завжди можете 

звернутися за будь-якою допомогою до співробітників 
Сербського комісаріату у справах біженців та міграції 
(серб. - KIRS)!

У центрах є представники й інших організацій, таких 
як УВКБ ООН (англ. - UNHCR), IOM та різних ОГС (орга-
нізацій громадянського суспільства), з якими ви можете 
поговорити, якщо відчуваєте таку потребу.

Якщо ви перебуваєте в приватному помешканні і по-
трапили у небезпеку, звертайтеся за цими номерами те-
лефонів:

         Швидка допомога .….......…...…………………… 194

         Поліція ..…....…….......………...…………..………. 192

         Пожежна частина …................……………..….… 193

Якщо вам зручніше розмовляти рідною мовою з різ-
ними виконавцями послуг, звертайтеся до ЦКПР що-
дня з 9:00 до 17:00: +381600991634 та info@crpc.rs



  

Crisis Response and Policy Centre (CRPC)
Centar za kriznu politiku i reagovanje (CKPR)

Центр Кризової політики та Реагування (ЦКПР) – це сербська 
організація громадянського суспільства, сформована як добро-
вільне, позапартійне та некомерційне об’єднання громадян у 
2016 році. ЦКПР став вагомим актором, який постійно надає по-
слуги своїм користувачам, таким як особи у змішаній міграції – 
мігрантам, шукачам притулку, біженцям та іншим особам, з яки-
ми працює. Програми та проекти, які ми реалізуємо приділяють 
особливу увагу маргіналізованим та вразливим групам, таким як: 
жінки та дівчата, які пережили насильство, жінки, дівчата та хлоп-
чики, які пережили торгівлю людьми, особливо серед мігрантів / 
біженців / шукачів притулку, без супроводу та розлучені із сім’єю 
хлопчики і дівчатка, ЛГБТКІА+ особи, люди з обмеженими можли-
востями, люди похилого віку та особи, які перебувають під загро-
зою бідності, а також інші особи, які ризикують пережити дискри-
мінацію.

Усі заходи, які реалізує ЦКПР, ґрунтуються на підході спільної 
участі і створюються у комунікації з спільнотою, на яку вони впли-
вають. Спільнота, з якою працює ЦКПР, бере активну участь у 
розширенні прав і можливостей жінок, дівчат, хлопців та ЛГБТКІА+ 
осіб. Офіс ЦКПР представлений як безпечний ЛГБТКІА+ простір 
та гостинна атмосфера обізнаного та професійного персоналу.

ЦКПР був створений під час піку кризи біженців і є партнером 
УВКБ ООН з моменту свого заснування. Робота з різними людьми 
в цьому змішаному міграційному русі охопила різноманітні спіль-
ноти з понад 50 країн світу. ЦКПР працював з ЛГБТКІА+ особами 
з понад 10 країн, переважно з Азії, Африки та Центральної Аме-
рики. Усі ці особи потребували міжнародного захисту.Л
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Фото: CRPC / CKPR

Якщо ви ЛГБТКІА+ шукач притулку або біженець і бажаєте зв’я-
затися або поспілкуватися з певною організацією на  зрозумілій 
вам мові, звертайтеся до нас. Наші культурні медіатори допомо-
жуть вам отримати доступ до послуг різними мовами, будуть вас 
супроводжувати та виконувати усний переклад на місці. ЦКПР 
також присутній у різних центрах розміщення, тож ви можете по-
говорити з нами напряму.

Якщо ви нещодавно прибули до Сербії, то можете звернутися 
до нас та поспілкуватися з нашими колегами. Як партнер УВКБ 
ООН, ЦКПР може з’єднати вас із їхнім експертним персоналом, 
який присутній або здійснює візити в центри по всій Сербії. 

Якщо у вас виникнуть запитання щодо спеціалізованих послуг у 
Сербії, зв’яжіться з нами. 

Адреса: Orfelinova, 33 (Орфелінова, 33), м. Белград, Сербія
Гаряча лінія ЦКПР: +381600991634
Електронна адреса: info@crpc.rs
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Pride Info Centre / Prajd Info Centar (PIC) 

Вперше заснований у 2017 році, “Прайд Інфо Центр” представ-
ляє відкритий, інклюзивний та безпечний простір на одній із го-
ловних вулиць Белграда.

Співробітники Центру завжди готові дати пораду, а також напра-
вити до консультаційного центру організації “Да се зна!”, де люди 
можуть отримати належну юридичну та психологічну допомогу.

Крім того, це місце, де громадськість може познайомити не лише 
з діяльністю Прайду та ЛГБТІ+ руху, а й з проблемами, викликами 
та історією ЛГБТІ+ спільноти в Сербії.

З огляду на місце розташування Центру, його існування робить 
спільноту більш помітною. Крім того, це простір, куди кожен може 
прийти, випити кави чи чаю, розслабитися, закінчити роботу чи 
просто відпочити від повсякденних справ.

Окрім вищезазначеної діяльності, “Прайд Інфо Центр” протягом 
місяця проводить велику кількість різноманітних заходів – лекції, 
дискусії зі спільнотою, панельні дискусії, кінопокази, настільні ігри, 
вікторини та виставки. Також раз на місяць у співпраці з Асоціаці-
єю “Duga” організовується швидке та безкоштовне тестування на 
ВІЛ та сифіліс. Це мінімізує стигматизацію та небажання молоді 
проходити тестування.

Завдяки цій концепції “Прайд Інфо Центр” є місцем, де раді ЛГБ-
ТІК+ шукачам притулку та біженцям, і також разом з УВКБ ООН, 
ЦКПР та Белградським Центром з Прав Людини організовуються 
різні заходи з акцентом на ЛГБТКАІ+ осіб у змішаному русі.
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Pride Info Centre (Прайд Інфо Центр)
Адреса: Kralja Milana 20, (Краля Мілана, 20)
Белград, Сербія
З понеділка по суботу: з 12:00 до 20:00
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Фото: Pride info Centre / Prajd Info Centar



COME OUT / IZAĐI

Група “COME OUT” – це некомерційна неурядова громадська 
молодіжна організація, заснована в 2010 році в місті Нові Сад 
(Воєводина). Свої зусилля вона спрямовує на покращення жит-
тєвих перспектив ЛГБТ+ молоді у Воєводині. Діє через програ-
ми громадської роботи з молоддю та їхніми родинами, психосо-
ціальну підтримку та захист інтересів. Група добре відома тим, 
що є єдиною активною ЛГБТ+ організацією у Воєводині, керує 
центром молодіжної ЛГБТ+ спільноти в місті Нові Сад, пропонує 
безкоштовні послуги психосоціальної підтримки ЛГБТ+ особам та 
членам їхніх родин, співпрацює з місцевими установами, пов’яза-
ними з життям ЛГБТ+ осіб та організовує Новосадський Тиждень 
Гордості кожного травня починаючи з 2019 року.

Якщо ви є ЛГБТІК+ шукач притулку / біженець, вам слід знати, 
що: Молодіжний центр ЛГБТ+ спільноти “COME OUT” працює 4 
дні на тиждень, з середи по суботу з 17:00 до 22:00, у місті  Нові 
Сад. Наші працівники у справах молоді пропонують індивідуальні 
консультації та інформацію, зокрема, як виконати перехід, куди 
повідомити про насильство та пройти тестування на ЗПСШ.
Ми проводимо довгострокову й короткострокову роботу з молод-
дю та волонтерські програми, а також пропонуємо безкоштовні 
семінари на теми, що важливі для ЛГБТ+ осіб;
Наш суспільний центр пропонує людям місце для спілкування, 
використання ноутбуків і Wi-Fi, нашої бібліотеки, настільних ігор, 
творчих матеріалів, килимків для йоги тощо;
Ми часто збираємо вживаний одяг і роздаємо його в суспільному 
центрі. Час від часу ми організовуємо веганські обіди для спіль-
ноти.

Ми запустили цифровий молодіжний суспільний центр на плат-
формі Gather.town. Будь ласка, відвідайте наш веб-сайт та про-

К
 -

 к
в

ір



Фото: Come Out / Izađi

філі в соціальних мережах або зв’яжіться з нами для отримання 
додаткової інформації.

Ми пропонуємо безкоштовну психосоціальну підтримку для 
ЛГБТ+ осіб та їхніх родин. Через велику кількість звернень почат-
кову сесію пропонує працівник у справах молоді або ж консуль-
тант психосоціальної підтримки. Психотерапія зазвичай почина-
ється протягом 2 - 3 місяців після реєстрації, і ми пропонуємо до 
25 безкоштовних щотижневих сеансів для кожного користувача.

Ми підтримуємо ЛГБТ+ осіб під час подання звернень про дискри-
мінацію та насильство.

Веб-сайт: https://izadji.rs/
Номер телефону перевірте на веб-сайті. 
Адреса: Нові Сад, Kej žrtava racije 2, (Кей жртава раціє, 2) під’їзд 
4, поверх 3, квартира 5
Електронна пошта: hello.izadji@gmail.com
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POTENT
Національний Центр Статевого та Репродуктивного Здоров’я 

“Potent” – це громадська організація заснована в 2017 році. 
“Potent” надає свої послуги в містах Белград, Ніш та Крагуєваць 
особам, які живуть з ВІЛ, трансгендерам і чоловікам, що мають 
статеві відносини з іншими чоловіками.

Добровільне та конфіденційне консультування та тестування 
на ВІЛ та інші захворювання, що передаються статевим шляхом 
(ЗПСШ);

PrEP (доконтактна профілактика) та PEP (постконтактна профі-
лактика) консультації;

Інформування та підтримка в наданні медичної допомоги та ме-
дичного страхування;

Психологічна підтримка, правова допомога та соціальна під-
тримка, як рівний рівному;

Направлення та супровід до інфекційних клінік для пацієнтів з 
ВІЛ та вірусними гепатитами.

Допомога із закупівлею АРВ (антиретровірусних препаратів).

“Potent” працює на збільшення кількості тестувань; сприянні 
використання презервативів і PrEP; зниженні захворюваності на 
ЗПСШ, підвищенні рівня знань про ВІЛ серед населення та ме-
дичних працівників; боротьбі зі стигматизацією та дискримінаці-
єю; а також наданні можливостей ЛЖВ (людям, які живуть з ВІЛ) 
для успішної реінтеграції в суспільство.

“Potent” виступає за: більшу доступність нових ліків, запрова-
дження PrEP і PEP, кращу якість лікування, міцніші зв’язки ЛЖВ з 
закладами охорони здоров’я. Частиною нашої місії є впроваджен-
ня гендерної обізнаності та статевого й репродуктивного здоров’я 
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Фото: Potent

в шкільні програми; припинення епідемії страху, нетерпимості та 
дискримінації ЛЖВ та уразливих груп; активна участь ЛЖВ та 
представників уразливих груп у створенні всіх процедур і послуг, 
що стосуються цих спільнот.

Контактна інформація для міст Белград та Крагуєваць: aleksandar.
potent@gmail.com

Контактна інформація для міста Ніш: jelena.potent@gmail.com

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

Адреси:
Белград: Miloša Pocerca, 30 (Мілоша Поцерца,30)
Ніш: Stevana Nemanje, 69 (Стевана Неманє, 69)
Крагуєваць: Vojvode Putnika, 58b (Войводе Путніка, 58б)
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Association Rainbow / Asocijacija Duga

Асоціація “Duga” створена в червні 2004 року з метою просу-
вання прав людини - лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та 
їхніх сімей, з особливим посиланням на численні вразливі групи 
населення, молодь, людей похилого віку, мешканців інституцій-
них установ, та колишніх мешканців інституційних закладів у си-
стемах соціального захисту, а також у системі охорони здоров’я 
та судовій системі, споживачів психоактивних речовин, працівни-
ків секс-індустрії, молоді, що мають проблеми із законом, та лю-
дей, які живуть з ВІЛ / СНІДом, шляхом зменшення насильства 
та дискримінації, забезпечення та просування освіти, підвищення 
безпеки, надання підтримки, розширення економічних можливо-
стей, гендерної рівності та надання медичної допомоги та соці-
альних послуг.

Через програму «Профілактика ВІЛ / СНІДу та інфекцій, що пе-
редаються статевим шляхом» ми надаємо послуги ЛГБТІК+ насе-
ленню, у тому числі безкоштовні послуги для мігрантів, шукачів 
притулку та біженців. 

Ми пропонуємо інтегровані медичні та соціальні послуги по всій 
території Сербії, у тому числі консультування та тестування на 
ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) за до-
помогою швидких тестів у мобільному медичному пункті (фурго-
ні), психосоціальний супровід, взаємне просвітництво, підтримка 
людей, які живуть з ВІЛ / СНІДом, направлення користувачів до 
закладів, де ми навчили персонал адекватному підходу до наших 
клієнтів, а також супроводжуємо наших користувачів та рівень їх-
ньої задоволеності у цих закладах. Ми надаємо послуги на місці 
(виїздно), за телефоном для довідок або за допомогою електро-
нної пошти.
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Фото: Association Rainbow / Asocijacija Duga

Веб-сайт: www.asocijacijaduga.org.rs
Записатись на прийом можна за допомогою:
Електронної пошти: testiranje@asocijacijaduga.org.rs
Телефону: +381 66 579 48 90

Асоціація “Duga” встановила пункт перевірки в Белграді - 
CheckPoint Belgrade, де ми безкоштовно надаємо наступні по-
слуги: добровільне, конфіденційне консультування та тестування 
на ВІЛ, гепатит С, сифіліс, дермато-венерологічні консультації, 
психосоціальна підтримка, PrEP/PEP консультації, направлення 
та супровід до інших партнерських організацій, презервативи, лу-
бриканти та навчальні матеріали.

Якщо ви хочете записатися на тестування або скористатися 
будь-якою з послуг, які пропонує ChekPoint Belgrade, вам потріб-
но записатися на індивідуальний прийом! Зробити це можна те-
лефоном (дзвінки, SMS, WhatsApp, Viber або Telegram), електро-
нною поштою або через соціальні мережі:

Веб-сайт: https://www.checkpoint-bgd.com/
Електронна адреса: zakazivanje@checkpoint-bgd.com
Телефон: +381 66 579 48 90 (дзвінки, SMS, WhatsApp, Viber або 
Telegram)
Instagram: CheckPointBeograd
Facebook: CheckPointBeograd
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GETEN

“Geten”, Центр ЛГБТІКА людських прав, спочатку був засно-
ваний під іншою назвою в 2001 році. “Geten” було засновано в 
той час, коли ще не було ЛГБТІКА - руху, тому ЛГБТІКА - особи 
здебільшого змушені були ховатися й не виходили назовні, не 
було знань про права ЛГБТІКА - осіб, проте рівень женоненавис-
ництва, гомофобії та трансфобії в країні, яку роздирали війна та 
соціально - економічні кризи, був надзвичайно високим. “Geten” 
виявилася єдиною всеохоплюючою організацією, що базується 
на принципах інтерсекціональності та фемінізма, зосереджуючи 
свою роботу насамперед на гендерній ідентичності та самовира-
женні, а не лише на сексуальній орієнтації. Ми також були одними 
з перших, хто включив тему про права трансгендерів, інтерсексу-
алів та квірів, а також тему прав працівників секс-індустрії у роз-
мову про права людини, що вважалося небажаним у той час.

Бачення “Geten” - це повна інтеграція, підтримка та повага пе-
редусім ТІК, а також ЛГБА осіб, людських прав, культури та іс-
нування в сербському суспільстві, а крім того й інформування 
населення про існування та права (ЛГБ)ТІКА. Ми в “Geten” вико-
ристовуємо багатостратегічний підхід для вирішення проблем, з 
якими стикаються ЛГБТІКА - особи: захист інтересів, підвищення 
обізнаності, навчання та освіта, дослідження, безпосереднє на-
дання послуг, мобілізація спільноти та розбудова руху, а також 
медійна активність та видавнича діяльність. Наші безпосередні 
послуги полягають у наступному: група підтримки трансгендерів, 
лінія довіри ЛГБТІК SOS, індивідуальне психотерапевтичне кон-
сультування, юридичний супровід та ЛГБТІК - чат.

Наша група підтримки трансгендерів підтримується нашими 
членами, трансгендерними та небінарними людьми. Група збира-
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Фото: GETEN

ється двічі на місяць (онлайн, коли цього вимагає ситуація), де її 
члени забезпечують самопідтримку, обговорення, обмін досвідом 
і т. ін. щодо процесу переходу та інших тем, пов’язаних із гендер-
ною ідентичністю / вираженням / тілом. Наша лінія довіри ЛГБТІ-
КА SOS і служба ЛГБТІК - чат є дуже важливими для ЛГБТІК, що 
живуть у сільській місцевості та за межами столиці, у місцях, де 
підтримка для них недостатня або зовсім відсутня. Індивідуаль-
ні психологічні консультації доступні й для безробітних ЛГБТІК, 
оскільки інакше вони не можуть собі це дозволити, і є одними з 
наших найбільш затребуваних послуг, оскільки проблеми, з якими 
стикаються ЛГБТІК є всюдисущими.

Ми також надаємо юридичну підтримку у формі консультацій та 
порад для ЛГБ й трансгендерних / гендерно-неконфорних / квір 
та інтерсексуальних осіб щодо різноманітних питань. Ми постійно 
організовуємо суспільні заходи в різних контекстах у фізичному 
просторі, а тепер і онлайн (обговорення, панельні дискусії, демон-
страції, політичні / мистецькі заходи, вечірки, кінопокази, благо-
дійні обіди тощо) та надаємо віртуальний простір для спілкування 
та об’єднання людей (форум, служба чату, сторінка у Facebook, 
Twitter, Instagram).

“Geten”, Центр ЛГБТІКА людських прав, Белград, Сербія
Тел.: (+381 65) 205 97 25
Електронна пошта: geten.rs@gmail.com
Веб-сайт: https://transserbia.org/
Facebook: https://www.facebook.com/GetenLGBTIQA/
Твіттер: https://twitter.com/GetenLGBTIQA
Instagram: https://www.instagram.com/geten_lgbtiqa/
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XY SPECTRUM

“XY Spectrum” було засновано в 2017 році в місті Белград. Ор-
ганізація покликана сприяти захисту прав інтерсексуальних та 
трансгендерних осіб, а також їхніх сімей, покращуючи їхнє стано-
вище та якість життя. Це перша організація, яка всеохоплююче 
займається питаннями інтерсексуальності в Сербії.

“XY Spectrum” надає соціальну підтримку, як рівний рівному  і 
забезпечує захист, в межах різних механізмів і установ, з метою 
надання видимості питанням інтерсексуальності, а також забез-
печення прав і доступу до правосуддя. Ця організація займається 
підвищенням обізнаності за участю різних засобів масової інфор-
мації, лекціями, різноманітними освітніми матеріалами тощо.

 Інтерсексуальність — це загальний термін для людей, які наро-
дилися з варіаціями статевих ознак, хромосом та / або гормонів, 
які не мають відповідати соціальним і медичним очікуванням. Зо-
крема, інтерсексуальні особи народжуються з фізичними чи біо-
логічними статевими властивостями (такими як статева анатомія, 
репродуктивні органи, гормональні моделі та / або хромосомні 
моделі), які не відповідають типовим визначенням чоловічого чи 
жіночого тіла. Іноді визначити, що народилася дитина - інтерсек-
суал легко за її фізичними особливостями. Інколи інтерсексуальні 
немовлята мають зовнішні статеві органи, які виглядають чітко жі-
ночими або чоловічими, але їхні внутрішні статеві органи можуть 
відрізнятися, бути неадекватно сформованими або взагалі відсут-
німи. У деяких випадках інтерсексуальні варіації можна виявити в 
дитинстві, в період статевого дозрівання і навіть у дорослому віці.

Інтерсексуальна спільнота вперше була організована в США на 
початку 1990-х років 20 століття за підтримки медичних експертів. 
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Ці групи були організовані як групи підтримки для людей з таким 
же діагнозом. Вони розробили підходи до “дії зсередини” (через 
роботу з медичними працівниками) і безпосередньо з тими, на 
кого медична практика впливає (через підтримку). У міру зміцнен-
ня інтерсексуальної спільноти вони переросли в правозахисний 
рух і приєдналися до ЛГБТ спільноти.

Інтерсексуальні особи можуть мати різну сексуальну орієнта-
цію, статеву ідентичність та гендерне вираження.

В рамках організації ми пропонуємо консультації та терапію за 
виявленою потребою для батьків трансгендерних та інтерсексу-
альних дітей. Протягом попереднього періоду  “XY Spectrum” пра-
цював з дітьми старше 12 років.

У нас є юрист, і ми зв’язуємо трансгендерних,  інтерсексуальних 
осіб із Сербії, а також з різних частин світу з медичними фахівця-
ми в різних областях. Людей, які звертаються до нас, ми пов’язує-
мо з іншими ЛГБТІ+ організаціями в Європі та у всьому світі.

Моб.: +38160 613 06 69
Веб-сайт: www.xyspectrum.org
Skype: XY Spectrum
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Re Generation / Re Generacija

Неурядова організація “Ре Генерація” є першою молодіжною 
та організацією  “молодь для молоді” в Сербії, яка займається 
питаннями вживання рекреаційних наркотиків, вторинної 
профілактики та політики щодо наркотиків.  З моменту заснування 
в 2011 році ми виступаємо за різні інноваційні програми та погляди, 
пов’язані з політикою Сербії щодо наркотиків, за допомогою 
таких заходів, як суспільний захист інтересів, дебати, зйомка 
та виробництво відеороликів, різноманітний аналіз програм 
стабільного фінансування, проекти щодо зменшення шкоди, а 
також зменшення ризиків від нічного життя. 

Окрім проведення роз’яснювальної роботи щодо зменшення 
ризиків нічного життя, ми організовуємо тренінги щодо більш 
безпечного нічного життя, боротьби з сексизмом у нічному 
житті, працюємо з жінками, які вживають наркотики та зазнали 
насильства для того, щоб підвищити рівень знань і здібностей 
не лише серед професіоналів із різних галузей, а також і серед 
широкого населення.

Нашою основною діяльністю в кожному проекті є дослідження 
– як за столом, так і  серед населення, з яким ми працюємо, щоб 
краще зрозуміти ситуацію, а також сформувати наступні кроки і 
кінцеві результати в залежності від їхніх потреб. 

Ми працюємо з особами, що перебувають у групі ризику 
(молоддю, чоловіками, які мають статеві відносини з чоловіками, 
жінками, які вживають наркотики, постраждалими від статевого 
насильства, Ромами, людьми, які живуть на вулиці), а також з 
фахівцями, які працюють з цими групами, щоб підвищити рівень 
їхніх знань та здібностей.
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На даний момент ми не пропонуємо жодних послуг, що 
надаються в приміщенні, оскільки наразі у нас немає офісу, 
але кожен, хто потребує допомоги та інформації про вторинну 
профілактику вживання психоактивних речовин, може зв’язатися 
з нами електронною поштою або через соціальні мережі. 
Також ми пропонуємо безкоштовні юридичні та психологічні 
консультації (ці послуги не завжди доступні, оскільки залежать 
від проектного фінансування) особам, які вживають наркотики 
/ зазнають насильства, але, тим не менш, ми маємо систему 
переадресування, тож принаймні можемо бути відправною 
точкою отримання допомоги.

Ми є однією з небагатьох організацій у Сербії, яка займається 
появою та зростанням вживання наркотиків у сексуалізованих 
середовищах, де наші знання та досвід щодо політики наркотиків, 
надання послуг і зменшення шкоди відіграють вирішальну роль, 
тож будь-хто, хто має питання, пов’язані з можливими ризиками 
цієї теми, може зв’язатися з нами.

Контактна інформація: info@regeneracija.org
Ірена Молнар, Виконавчий Директор, +381 61 69 51 243
Стефан Пеїч, Координатор Програм, +381 66 88 77 880



Da se zna!
“Да се зна!” з 2016 намагається створити більш ефективну си-

стему захисту від гомофобної та трансфобної протиправної пове-
дінки, відповідно до міжнародних стандартів. З цією метою про-
тягом останніх шести років ми моніторимо випадки злочинів на 
ґрунті ненависті та дискримінації квір - осіб.

Крім того, ми також прагнемо зміцнювати квір - спільноту через 
юридичну та психологічну підтримку, а також постійну співпрацю 
з відповідними установами.

Усі, хто пережив гомофобні та трансфобні протиправні дії, мо-
жуть повідомити про ці випадки в “Да се зна!” через платформу 
You Are Heard на you-are-heard.org, де ви також можете вислови-
ти свою потребу в юридичній та психологічній підтримці.

“Да се зна!” надає юридичні консультації щодо порушення кри-
мінальних справ, направлення скарг до відповідних інституцій та 
інші правові послуги, які пов’язані з протиправними діями по від-
ношенню до ЛГБТ+. 

Крім того, “Да се зна!” забезпечує проведення 10 індивідуальних 
сеансів з ЛГБТ+ дружнім терапевтом, а також групову терапію. 
Щочетверга з 18:00 до 20:00 будь-хто може анонімно поспілкува-
тися з ЛГБТ+ дружнім терапевтом на сайті www.dasezna.lgbt

Адреса: Mutapova, 30a, (Мутапова, 30а) м. Белград
Електронна пошта: dasezna@dasezna.lgb 
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Belgrade Centre for Human Rights (BCHR)
Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP)

Будучи партнером УВКБ ООН, Белградський центр з прав лю-
дини (далі - БЦПЛ) з 2012 року надає шукачам притулку в Сер-
бії безкоштовну правову допомогу: їм роз’яснюють їхні права та 
обов’язки та представляють інтереси перед відповідними органа-
ми влади Сербії протягом усього процесу розгляду питання про 
надання притулку, а також в Європейському суді з прав людини.

Крім того, інтеграційна команда БЦПЛ надає безпосередню ін-
дивідуальну допомогу користувачам щодо доступу до соціально - 
економічних прав, отримання особистих документів і підвищення 
шансів для всебічної інтеграції в економічне, соціальне, культур-
не та суспільне життя Сербії.

Інтеграційна команда БЦПЛ допомагає користувачам отримати 
дозвіл на роботу, розпочати процес визнання дипломів перед на-
ціональною агенцією ENIC – NARIC, отримати доступ до системи 
освіти (початкова, середня школа та університет), почати курси 
сербської мови, отримати доступ до законних прав, таких як під-
готовка документів для шлюбу, свідоцтва про народження тощо.

Ми постійно стежимо за станом справ як у країнах, звідки похо-
дять шукачі притулку, так і в Сербії. Усі наші брошури (включаючи 
інформацію про процедуру надання притулку, доступні кількома 
мовами), висновки та звіти (включаючи спеціалізовані звіти про 
надання притулку в Республіці Сербія) доступні на веб - сторінці 
Центру. 

Команда БЦПЛ дуже чутлива до теми ЛГБТ- біженців та шука-
чів притулку, і в її юридичній групі є координатор для ЛГБТ - бі-
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Фото: BCHR / BCLJP

женців і шукачів притулку, який має досвід у сфері захисту прав 
ЛГБТІ - осіб. БЦПЛ також тісно співпрацює з місцевими ЛГБТІ ор-
ганізаціями.

Адреса: Kneza Miloša 4, (Кнеза Мілоша, 4) 11000, Белград
Телефон: +381 64 8246 508 (спеціальна лінія для шукачів притул-
ку та біженців)
+381 11 30 853 28
Електронна пошта: bgcentar@bgcentar.org.rs
www.azil.rs
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСЛУГИ 
ТА РЕСУРСИ, ЩО ДОСТУПНІ 
ДЛЯ ЛГБТКІА+ ШУКАЧІВ 
ПРИТУЛКУ, БІЖЕНЦІВ ТА 
ІНШИХ ОСІБ, З ЯКИМИ МИ 
ПРАЦЮЄМО
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