
 مركز اندماج الاجانب  :  امس املرشوع

 : مرشوع سيساك للحقوق املدنية السلطة املنفذة 

 :الرشاكء

 جملس مدينة سيساك •

 مرشوع مدينيت سيساك  •

 اجمللس الرنوجيي لالجئني ، الرنوجي •

 .31.12.2022 -. 01.01.2021 فرتة التنفيذ:

يورو مقدمة من خالل ادلمع املايل من أ يسلندا وليختنش تاين والرنوجي يف  135.000.00يورو ، مهنا  150.000 قمية املرشوع:

طار دمع املنطقة الاقتصادية ال وروبية واملنح الرنوجيية.   ا 

 للتواصل: 

milana.kreca@crpsisak.hr     sisak@crpsisak.hr-pgp  

 projektu-https://www.crpsisak.hr/acf/oاملوقع الالكرتوين : 

 خدمات للـيقدم املركز  مجهورية كرواتيا.يعد مركز دمج ال جانب يف سيساك منوذًجا جديًدا محلاية حقوق ال نسان لل جانب يف 

العائدون الرصب ، عدميي اجلنس ية ، املتقدمون للحصول عىل امحلاية ادلولية وال شخاص املمنوحني امحلاية ادلولية ، الالجئون 

عادة التوطني  أ حناء مجهورية يعمل املركز يف سيساك ، لكنه س يعمل يف مجيع  .اذلين أ عيد توطيهنم من تركيا من خالل برانمج ا 

 كرواتيا.

ليه للحصول عىل املساعدة ، يعمل املركز بشلك مهنجي س  املرشوع  من خالل هذا يكون هناك ماكن ميكن لل جانب أ ن يأ توا ا 

عىل امحلاية ادلولية واملساعدة القانونية مجليع ال جانب و ابلتعاون مع مجيع هيئات ادلوةل. يف مجهورية كرواتيا ، هذا هو المنوذج 

جانب يف ماكن واحد. يقدم املركز مساعدة دامئة من خالل خدمات قانونية ونفس ية واجامتعية  ال ول من نوعه لدلمع الشامل لل 

  متاكمةل.

 وس توفرمرشوع سيساك للحقوق املدنية وابلتعاون مع اجمللس الرنوجيي لالجئني. يعمل هذا املرشوع عىل اس مترار التعاون بني 

" املساعدة النفس ية والاجامتعية واملشاركة يف أ نشطة ال دماج الاجامتعي للمس تخدمني مدينيت سيساك" املدين رشيكنامبادرة 

 .عىل متكني اس تدامة املرشوع سيساكمدينة جملس عمل ييف اجملمتع احمليل ، وس  
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تب أ مني املظامل ، سوف نعمل من خالل هذا املرشوع عىل مراقبة الترشيع من خالل التعاون مع احملامني واجملمتع املدين ومك 

ىل املشألك يف املامرسة ونبدأ  التغيريات. س نقوم بتطوير شلك جديد للتواصل مع ممثيل املؤسسات العامة من أ جل  نشري ا 

حتسني جودة تطبيق القوانني املتعلقة ابل جانب. س نعقد دورات للـ اللغة الكرواتية ، وسيشارك ال جانب والساكن احملليون يف 

 ن أ جل تواصل افضل والتغلب عىل احلواجز الثقافية.ورش العمل م

ىل العمل كام  يعمل املرشوع عىل تعزيز دور مجعيات حقوق ال نسان اليت تتعامل مع ال جانب يف مجهورية كرواتيا ، ابل ضافة ا 

 عىل رفع مس توى الوعي العام حول ال جانب. 

 

 


