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Фондация”Асоциация Анимус”

Доброволец в Звено „Майка и бебе”
Име на свободната позиция

Гр.София, ул.”Лада” № 2
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

По договаряне
Вид заетост - временна, постоянна

4 часа
Продължителност на работното време (8 часа/4 часа..)

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
От началото на м.Ноември 2011г. Фондация „Асоциация Анимус” съвместно със Столична
община е доставчик на социалната услуга Звено „Майка и бебе” намираща се на ул. „Лада” №
2. Сградата е двуетажна с огромно дворно място и детска площадка. На първия етаж се
помещава Център за обществена подкрепа, а на втория Звено „Майка и бебе”. В Звеното има
5 двойни стаи, като всяка майка разполага с индивидуална стая, кухня и санитарен възел.
Общите помещения включват - игротека / в която майките и децата прекарват свободното си
време/, перално помещение, скромна библиотека и медицински кабинет.
Комплекса предлага подслон, социална подкрепа и защитено пространство, в което майката
да се грижи за детето си. Социалната услуга в общността е с временно настаняване до 6
месеца с възможност за продължаване на срока. Услугата е доброволна и има отворен режим
на пребиваване.
Основната цел на услугата е да не се допуска институционализирането на деца от 0 до 3г.,
както и предотвратяване на ситуации, застрашаващи сигурността, живота и здравето им.
Целевата група, към която е насочена програмата са майки с деца до 3г. или бременни жени,
без значение възраст, етнос, вероизповедание.
Настаняването на майките се извършва от Отдел „Закрила на детето” тогава, когато има риск
от изоставане на детето и целта на настаняването е майката да се подкрепи и изгради връзка
на привързаност към детето си. Майките сами се грижат за децата си, като по всяко време
могат да разчитат на практическа помощ, медицинска, социална и психологическа подкрепа от
страна на екипа на ЗМБ. На всички клиенти се оказва съдействие за достъп до здравната
мрежа, съдействие за издаване на документи, консултиране за права, помощи и др.
Майките са предимно от ромски произход, жени израснали в домове за деца лишени от
родителски грижи, без подкрепа и семейство. Напускайки институцията, те оцеляват според
възможностите си. Повечето са без образование, работа и здравни осигуровки.
Екипът от социални работници работи усилено в ограмотяване и образоване на майките с цел
пълно социално интегриране, като се организират неформални курсове по трудово и
гражданско право, подготовка за бъдещо майчинство, готварство, арт-терапия за себе
изразяване, осведоменост, умения за справяне в различни ситуации и др.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Да оказва помощ и подкрепа на дежурния социален работник в работата с майките и
децата;
- Да провежда телефонни разговори, да извършва при нужда мобилна работа с
настанените майки до болници и институции:
- По желание да организира неформални обучения, групова работа под надзора на
супервизор и др.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

Не е задължителен

Образование:
-

Завършено средно образование

Компютърна грамотност:
-

Основно ниво на познаване

Други:
- Студенти със специалности в сферата на социалните дейности и психология са с
предимство.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Споразумение за полагане на доброволен труд между двете страни, декларация за
конфиденциалност и здравна книжка на доброволеца;
- Среда, в която да развият своите знания и умения;
- Да придобият практически познания за работата в социалната услуга;
- Да работят пряко с хора в неравностойно положение;
- Да участват в положителната промяна на техния живот;
- Да работят с екип от специалисти.
Ние ще ви подсигурим:
-

Безопасно място за извършване на дейностите;
Ще ви обучим, насърчим и супервизираме работата ви;
ще ви предоставим възможност за включване в обучения, тренинги, семинари и др.;
ще издадем служебна карта в процеса на работа и при поискване препоръка за
извършен доброволен труд при напускане;
ще подсигури ободряващи и разхладителни напитки, както и достъп до необходимите
средства за извършване на предоставените задачи.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Документи за кандидатстване:
1.Автобиография
2.Мотивационно писмо
Моля, желаещите кандидати да изпратят горепосочените документи на имейл:
ksuds@animusassociation.org адресиран до Деяна Илиева
Ние ще свържем с вас за допълнителна информация. Очакваме Ви!!!
И не забравяйте да донесете със себе си личната си мотивация, добро настроение и
позитивност. Ние вярваме в доброто у хората, включвайки се в каузата, вие доказвате, че то
съществува!

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

