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Фондация”Асоциация Анимус”

Доброволец
Име на свободната позиция

гр. София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

По договореност с доброволеца
Продължителност на работното време (8 часа/4 часа..)

Стаж
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Кризисния център е единственото място в София за настаняване на пострадали от домашно
насилие жени и деца, както и на деца в риск. Услугата Кризисен център включва комплекс от
дейности, който подпомагат пострадалите от домашно насилие да спрат насилието, да излязат
от ситуацията на злоупотреба и да се възстановят от преживяното. Спешното настаняване,
навременната психологическа помощ и социалното застъпничество са дейности, които
създават базисните условия за справяне в ситуация на насилие. Непрекъснатия денонощен
режим на Кризисен център дава възможност за навременна подкрепа, която в отделни случаи
е животоспасяваща. В Кризисния център се дава възможност на пострадалите от домашно
насилие да получат достъпно и незабавно подпомагане чрез професионална психологическа и
социална помощ в сигурна и защитена среда на пребиваване веднага след инцидент на
насилие.Екипът е съставен от психолози и социални работници, чиято работа е подчинена на
принципите на добрата практика в областта на психичното здраве. Към кризисния център могат
да се обръщат или да бъдат насочвани жени, заедно с техните деца, които са в критична
ситуация и емоционална криза вследствие на преживяно физическо, психическо или сексуално
насилие. Те могат да разчитат на индивидуална програма за спешна психологична и социална
помощ, съобразена с конкретните им нужди. Кризисните интервенции включват:
Спешна психологична консултация;
Емоционална подкрепа и разбиране в среда на сигурност и доверие;
Партниране при взимане на решение;
Информиране за службите, програмите и институциите, които жената може да ползва,
както и насочване към тях;
- Социална работа и подкрепа;
- Спешно настаняване.
Основни принципи на екипа от специалисти са:
-

-

Човешко отношение, доверие и уважение на личността;
Гарантиране на личната тайна;
Зачитане правото на личен избор
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Придружаване на клиенти до съответни служби и институции;
Участие в развитийни модули, организирани за настанените в КЦ деца;
Участие в битови дейности организиращи деня на настанените в КЦ клиенти;
Включване в социалната работа по случаи

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- Опит в хуманитарната сфера е предимство
Образование:
-

Хуманитарно образование препоръчително
Студенти от специалностите „Психология”, „Социални дейности”, „Социална
педагогика”, „Клинична социална работа”, „Педагогика”

Език/ езици:
- Английски език,
- Немски език - препоръчително
Други:
-

Възраст над 21 год.
Капацитет за работа под напрежение
Да е способен да работи в екип
Успешно да се справя в конфликтни ситуации

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Придобиване на опит в специфична сфера
- Хуманитарна дейност

КАНДИДАТСТВАНЕ:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Няма времево ограничение – по време на цялата година
- Документи се подават по мейл или на място. След разглеждане на документите се
насрочва час за интервю
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