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Фондация „Асоциация Анимус”

Консултант на Гореща телефонна линия за хора, пострадали от насилие 02/981 76 86
Име на свободната позиция

Гр.София
населено място

неплатена
Платена / неплатена

Постоянна
Вид заетост - временна, постоянна

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

доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
За много от пострадалите Горещият телефон е единствената възможност да получат
разбиране и емоционална подкрепа, като в същото време запазват своята анонимност. Тази
услуга е подходяща за жени, които живеят в ситуация на насилие, но не са готови да
предприемат стъпки за промяна; жени, които са забелязали първите сигнали на домашно
насилие и имат нужда от консултация; потърпевши на насилие, които имат нужда от
партниране, за да стигнат до решение. Горещият телефон разполага и с информация за
специализирана помощ, която обадилите се могат да ползват при специфични затруднения. В
ситуация на криза, породена от непосредствен инцидент на насилие, консултантите на
телефона изготвят план за сигурност и насочват клиента към Кризисното звено или друга
подходяща служба или програма. Към Горещия телефон се обръщат жени след инциденти на
домашно насилие, сексуално насилие и трафик. Телефонът предоставя и превантивна
информация за млади жени, които планират да пътуват или работят в чужбина с цел да
избегнат риска от попадане в ситуация на трафик. Националната гореща телефонна линия
дава възможност за безплатно юридическо консултиране за жени, преживели насилие. Този
специализиран вид консултация се предоставя всяка сряда от 17,30 до 21,30 от доброволка с
юридическо образование. Това е още един шанс за жените и юношите, преживели насилие, да
се запознаят с правата си, регламентирани от закона и с процедурите, чрез които да ги
отстояват пред институциите. Първият контакт с Центъра обикновено се осъществява чрез
Горещия телефон.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
- Да провежда телефонни консултации на мъже, жени, юноши и деца, пострадали от
насилие;
- Да насочва консултираните от него към социални услуги в цялата страна, които биха
могли да съдействат в случаи на домашно насилие;
- Да попълва отчети и всякаква друга документация в съответствие с изискванията и
стандартите на работа, установени от Фондация „Асоциация Анимус”
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
-

не е задължителен

Образование:
-

Студенти и завършили, които проявяват интерес към социалната сфера, психосоциалната работа, психологическото консултиране

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
-

Интензивен тренинг, който продължава пет дни и обхваща широк набор от теми и цели:
формиране на базови консултативни умения и умения за кризисна интервенция, както и
запознаване със спецификата на травмата от преживяно насилие и процеса на
преодоляването й.

-

Сертификат. В хода на работа доброволците също могат да бъдат включвани и в
допълнителни надграждащи обучения. Времето, през което всеки един консултант е
работил доброволно на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие, се счита
за стаж и опит по специалността.

-

Възможност за натрупване на опит, обучение и участие в регулярни супервизии на
екипа от доброволци на Горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие, в
присъствието на опитен терапевт с дългогодишен опит при случаи на хора, пострадали
от насилие.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
На форум Кариера с Кауза
Кампанията за набиране на нови доброволци – консултанти на Горещата телефонна линия за
хора, пострадали от насилие ще протече до началото на септември месец. Кандидатите могат
да изпратят автобиография на e-mail: animus@animusassociation.org , с текст: «Кандидатстване
за доброволец на ГТЛ»
Лице за контакт: Рая Венциславова, телефон: 02/ 81 30 250, от 09:00ч.-17:00ч.
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