
What  
is the transit Center? 
The Transit Center of Animus Association Foundation is the first point for safe referral and 

accommodation of trafficked women and children, victims of trafficking in Bulgaria. 

The center provides unconditional support and operates independently from the police or 

other state institutions. The center is located in Sofia and is accessible for those arriving by 

plane, train or bus. It is nearby all major state agencies and has a wide network of partners 

through which the urgent needs of the victims of trafficking can be addressed. The team 

of the Transit Center consists of experienced psychologists and social workers who are 

specifically trained to support victims of trafficking. 

the aCCommodation at the transit Center 
Can last from a Couple of days to 3 months, 
depending on the needs of the viCtims of 
traffiCking. 

the address of the Center is seCret.  

We aCCommodate Women and Children, But 
We support men as Well.

What  
Can We do for you?

 We can meet you at the airport train or bus station and  
 offer reception assistance.

 We will accommodate you in a safe place until you  
 decide what to do next.

 If you have children, they will also stay in the Transit Center  
 together with you.

 You will be provided food, clothes, cleaning supplies, cosmetics  
 and other essential items for you and your children. 

 We will help you get in touch with your relatives and go back  
 to them, if this is safe for you. 

 We will help you get medical care and assistance. 

 We will assist you in front of state institutions on all issues – social,  
 health care, recovery of personal ID documents, etc. 

 We will assist you to find work and to find an apartment to rent.

What  
are our guiding prinCiples?

 Your best interest is what matters to us. We want to help you, not hurt you. 

 You will take part in all decisions related to you and we will not do anything  

 without your consent. 

 We will not give you false promises. 

 We will not blame you for what happened to you and what you were forced to do. 

 We will keep in secret what you do not think others should know about you. 

 We treat everyone without any prejudice, not discriminating against ethnicity, religion,  

 sexual identity, etc.

hoW  
to ContaCt us?
You do not need to be referred by any institution if you need our help. You can contact us 

directly. 

You can contact us personally or by asking a professional who is assisting you (social 

worker, police officer, medical worker, employee of migration authorities, embassy or any 

other). 

to ContaCt us you Can use any of the 
phone numBers or e-mails listed BeloW: 
transit Center – 24/7
+359 2 983 38 55
+359 878 670 574  
e-mail: CrisisCentre@animusassoCiation.org

helpline for survivors of violenCe –  
from 9:00 to 21:00 

+359 2 981 76 86  
        0800 1 86 76 (безплатен номер от България)  

e-mail: 029817686@animusassoCiation.org

animus assoCiation foundation –
from 9:00 to 17:30 (mon-fri)

+359 2 983 52 05  
+359 2 983 53 05  

e-mail: animus@animusassoCiation.org

it is Best to talk With you personally in order 
to understand What exaCtly you need so that 
We Can prepare everything neCessary Before 
We meet you.  

are you  
a viCtim of human traffiCking?

 If your freedom is limited or controlled by somebody

 If you were deceived by the employer or contractor about the work that you will be doing  

 or about the working conditions

 If you were forced to prostitute

 If you were not paid the promised salary or you were not paid at all for your work

 If you were forced to pay off loans and debts

 If you were forced to give your passport or other personal documents

 If you were threatened or subjected to sexual or physical violence in order to surrender.

then you are proBaBly a viCtim of traffiCking 
in human Beings.

traffiCking in human Beings is a Crime and 
you have the right to proteCtion as a viCtim  
of human traffiCking. 

seek the support that you are entitled to.  

What is  
animus assoCiation foundation? 
Animus Association Foundation is a non-profit organization that for the past 20 years has 

been working in support of victims of violence. 

 Animus Association Foundation“ is a member of the International Association „La Strada“ 

- European network of independent non-governmental organizations working to fight 

human trafficking. The member organizations are from Belarus, Bulgaria, Czech Republic, 

Macedonia, Poland, Ukraine and The Netherlands. 

WWW.animusassoCiation.org

you Can talk With a psyChologist in order to 
deCide What is right for you to do next.

you Can talk With a laWyer to get familiar 
With your rights as a viCtim of traffiCking 
and to learn hoW to take advantage of your 
rights.

 

What  
are your rights in Bulgaria?
LEgISLATIoN IN BULgARIA ANd EURoPE gUARANTEES YoUR RIghTS AS A vICTIM oF 

TRAFFICkINg IN hUMAN BEINgS. 

1. You have the right to shelter, psychological and social support, emergency medical care,  

 translation services, and legal advice, etc. 

2. You have a one-month reflection period to decide whether to file criminal charges against  

 the traffickers and to assist the police in the investigation. 

3. In order to decide what to do, you can get free counseling from a lawyer. 

4. Any representative of the authorities should provide you with information about  

 your rights.

5. You have the right NoT to cooperate with the police in investigating and convicting  

 the traffickers. No one can interrogate you without your consent.

6. No one can force you to undergo any medical or other procedures without your consent.  

 You are entitled to access to abortion.

7. If you agree to witness against traffickers, you are entitled to special protection. 

8. You have the right to financial compensation for the suffering and damages you  

 have experienced. 

9. You cannot be convicted and punished for illegal activities that traffickers forced  

 you to do  (robbing, selling drugs, prostitution, fraud, etc.) 

10. No one has the right to imprison or keep you in custody.

11. You have the right to reside in a foreign country for the duration of the criminal  

 proceedings against traffickers in which you are a witness. You can apply for asylum  

 or humanitarian status if returning to Bulgaria hides risks for your safety. 

12. If you are returning to Bulgaria, this should happen in the safest way.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа 

на Конфедерация Швейцария чрез тематичен фонд 

Сигурност 

Съвместни усилия от страна на България и Швейцария за незабавна 

и безусловна закрила на жертвите на трафик и превенция на трафика 

на хора

Помощ за 
жертви на 
трафик на 

хора

02/981 76 86
Гореща телефонна линия

ТранзиТен ценТър
България



какво  
Представлява транзитният център? 
Транзитният център на Фондация „асоциация анимус” e първото 

безопасно място в България, към което могат да бъдат насочени и 

настанени жени и деца, жертви на трафик. 

Той предлага безусловна подкрепа и работи независимо от полицията или 

другите държавни институции. центърът се намира в София и е достъпен 

за тези, които пристигат със самолет, влак или автобус.  

Той е в близост до всички основни ведомства и разполага с широка мрежа 

от партньори, които могат да съдействат за разрешаване на спешните 

проблеми на жертвите. В него работят психолози и социални работници, 

специално подготвени да помагат на жертвите на трафик.  

 

Престоят в транзитния център е от няколко 
дни до 3 месеца в зависимост от нуждите  
на Пострадалите. 

адресът се Пази в тайна за По-Голяма 
сиГурност. 

настаняваме жени и деца, но ПомаГаме  
и на мъже. 

какво  
можем да наПравим за вас?

 Можем да Ви посрещнем на летище или гара.

 Ще Ви настаним на сигурно място, докато решите  
 какво да правите по-нататък.

 ако имате деца, те ще бъдат с Вас.

 Ще имате на разположение храна, дрехи, санитарни принадлежности и  
 всичко от първа необходимост за Вас и за децата Ви.

 Ще Ви помогнем да се свържете с близките си и да се приберете при тях,  
 ако е безопасно.

 Ще Ви помогнем да получите медицински грижи.

 Ще Ви съдействаме пред държавните институциите по всички въпроси - 
социални, здравни, за възстановяване на лични документи и др.

 Ще съдействаме да си намерите работа и квартира.  
 

ще можете да разГоваряте с ПсихолоГ, за да 
решите как да Продължите наПред. 

ще можете да разГоваряте с адвокат, за 
да си изясните какви са Правата ви като 
жертва на трафик и как да се възПолзвате 
максимално от тях.
 

какви  
са вашите Права в БълГария? 
заКониТе В България и еВроПа Ви гаранТираТ СПециални ПраВа, аКо СТе 
жерТВа на ПреСТъПлениеТо ТраФиК на хора.

1. имате право на подслон, психологическа и социална помощ, спешни  
 медицински грижи, преводачески услуги, юридически съвети.

2. имате на разположение период за размисъл от един месец, за да решите  
 дали ще повдигнете обвинение срещу трафикантите и дали ще помогнете  
 на полицията да ги разкрие. 

3. за да вземете решение, можете да получите безплатен съвет от адвокат. 

4. Всеки представител на властите трябва да Ви дава информация  
 за правата Ви. 

5. имате право да не сътрудничите на полицията за разкриване и осъждане  
 на трафикантите. никой няма право да Ви разпитва без Ваше съгласие.

6. никой няма право да Ви подлага на медицински или други процедури без  
 Ваше съгласие. имате право на достъп до аборт.

7. ако сте свидетел срещу трафикантите, имате право на специална  
 защита. 

8. имате право на парично обезщетение за страданията и вредите,  
 които сте претърпели. 

9. няма да бъдете осъждани и наказвани за незаконни дейности, 

 които са Ви принуждавали да вършите (кражби, продажба на наркотици,  
 проституция, измама и др.). 

10. никой няма право да Ви задържа и да Ви лишава от свобода.

11. имате право да пребивавате в чуждата страна докато трае   
 наказателното производство срещу трафикантите, в което сте  
 свидетел. Можете да кандидатствате за убежище или хуманитарен  
 статут, ако е опасно да се завърнете в България. 

12. ако се завръщате в България, това трябва да стане по безопасен начин. 

какви  
са нашите водещи ПринциПи?

 за нас най-важни са Вашите интереси. ние искаме да Ви помогнем,  
 а не да Ви навредим.

 Ще участвате във взимането на всички решения, свързани с Вас,  
 и няма да направим нищо без Вашето съгласие.

 няма да Ви даваме фалшиви обещания.

 няма да Ви обвиняваме за това, което се е случило с вас. 

 Ще запазим в тайна това, което смятате, че другите  
 не трябва да знаят за Вас.

 за нас няма значение Вашият етнос, религия, сексуална принадлежност  
 и др. отнасяме се без предразсъдъци.  

как  
да се свържете с нас? 
за да получите помощ от Транзитния център, не е нужно специално  
насочване от някоя институция. 

Можете да се свържете с нас лично или като помолите служител, който 
Ви помага (социален работник, полицай, медицинско лице, служител на 
миграционна служба, посолство или всеки друг). 

за връзка с нас можете да Ползвате всеки 
един от телефоните или е-мейлите тук:

транзитен център /денонощно/ 

+359 2 983 38 55
+359 878 670 574  

е-мейл: CrisisCentre@animusassoCiation.org

Гореща телефонна линия за Пострадали  
от насилие /9.00 - 21.00 ч./ 
+359 2 981 76 86  
        0800 1 86 76 (безплатен номер от България)  

е-мейл: 029817686@animusassoCiation.org

фондация „асоциация анимус” /9.00 - 17.30 ч./ 
+359 2 983 52 05  
+359 2 983 53 05  

е-мейл: animus@animusassoCiation.org

най-доБре е да разГоваряме лично с вас,  
за да разБерем точно от какво се нуждаете 
и да се ПодГотвим Преди да ви Посрещнем.  
вие 
жертва ли сте на трафик на хора?.

 ако свободата Ви е била отнета.

 ако сте били измамени за работата, която ще извършвате,  
 или за условията на работа.

 ако са Ви принуждавали да проституирате.

 ако не сте получавали обещаното заплащане или сте работили  
 без заплащане.

 ако са Ви принуждавали да изплащате с труда си огромни дългове.

 ако са Ви отнели паспорта или други лични документи.

 ако са Ви заплашвали или са прилагали сексуално или физическо  
 насилие, за да се подчините.

вие вероятно сте жертва на трафик на хора. 

трафикът на хора е ПрестъПление и вие 
имате Право на закрила като неГова жертва. 

Потърсете ПодкреПата, която ви се ПолаГа. 

какво  
е фондация „асоциация анимус”?
Фондация „асоциация анимус” е неправитлествена организация, която вече 
повече от 20 години работи в подкрепа на жертви на насилие.

„асоциация анимус” е член на международната асоциация „ла Страда”  
(La Strada International) - европейска мрежа срещу трафика на хора от 
независими неправителствени организации от Беларус, Чехия,  
Македония, Молдова, Полша, Украйна и холандия. 

WWW.animusassoCiation.org 
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