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Фондация "Инициатива за здраве"
Доброволец
Име на свободната позиция

София
населено място

Неплатена
Платена / неплатена

Временна
Вид заетост - временна, постоянна

Почасова, според свободното време на кандидата
Продължителност на работното време

Доброволчество
Стаж / работа на трудов договор / доброволчество

Кратко представяне на НПО:
Фондация "Инициатива за здраве" е неправителствена организация, регистрирана в
обществена полза, основана в края на 1997 година от група от професионалисти в областта на
наркоманиите.
Фондацията е първата организация в България, която започва да прилага програми и да
утвърждава подхода за намаляване на вредите като прагматичен и новаторски - за края на
деветдесетте години - поглед към справяне със специфични проблеми на употребата на
наркотици. През 1999 тя започва да реализира в София първата в България програма за обмен
на игли и спринцовки сред инжекционно употребяващи наркотици, която има за цел превенция
на ХИВ/СПИН и използва метода аутрич – работа директно в общността, извън институции, в
естествената среда на хората, употребяващи наркотици., дейностите й включват
разпространение на стерилни комплекти за инжектиране, дезинфекционни материали,
тестуване и консултиране за ХИВ, хепатит В и хепатит С и сифилис, скрининг и изследване за
туберкулоза, социално и психологическо подпомагане на хора, живеещи с ХИВ, здравно
обучение и насочване към служби за лечение. От самото начало през 1999 до днес екипите
работят активно с най-уязвимите представители на ромската общност в София, като
значителна част от дейностите и реализираните до момента проекти са били насочени към
хората, употребяващи наркотици в ромските махали и техните семейства.
В своята работа с целевите групи екипът на фондацията винаги се е ръководил от принципа на
уважение към своите клиенти и техните нужди. Ние смятаме, че нашите клиенти са наши
партньори, а не просто получатели на услуги. Смятаме също, че хората, употребяващи
наркотици, имат право да избират своето поведение и наша задача е да подпомогнем
здравословния избор според тяхната нужда, без осъдително и морализаторско отношение.
Фондация "Инициатива за здраве" има водеща роля за утвърждаване на подхода за
намаляване на вредите от употребата на наркотици в България и за развиване на практиката и
методологията за превенция на ХИВ сред инжекционните потребители на наркотици. Наред с
това фондацията е реализирала или участвала в различни изследователски проекти в областта
на употребата на наркотици и ХИВ/СПИН.

www.karieraskauza.eu
info@karieraskauza.eu

www.karieraskauza.eu
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
-

Раздаване на материали и провеждане на дискусии относно намаляването на
сексуалните и инжекционни рискове от ХИВ инфекция;
Участие в програма за обмен на игли и спринцовки на терен (аутрич);
Провеждане на дискусии и доброволно насочване към лечение, медицински грижи и
други дейности за намаляване на риска по личен избор.
Мотивиране за изследване за кръвни инфекции и туберкулоза;
Административни дейности по попълване на необходимата документация във връзка с
проведените дейности.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА:
Професионален опит:
- няма изисквания;
Образование:
- няма изисквания;
Език/ езици:
- няма изисквания;
Компютърна грамотност:
- Добра компютърна грамотност – Добро владеене на Microsoft Office пакет - Word, Excel
Други:
-

да са пълнолетни;
да проявяват интерес към областта и да имат мотивация за работа с хора,
употребяващи наркотични вещества;
да имат готовност за работа с труднодостъпни и маргинализирани общности при
нестандартни условия (теренна работа);
да имат приемащо и неосъдително отношение към специфични и уязвими групи;
да притежават добри комуникативни умения.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Доброволците ще получат обучение и ще бъдат включени в професионален екип за работа по
програма за обмен на игли и спринцовки на терен (аутрич).
-

-

обучение в модерни подходи в социално-здравните услуги за специфични групи;
работа в динамичен и активен екип;
възможност за провеждане на стажове за студенти от релевантни специалности
/социална работа, психология/ и съдействие за разработване на дипломни работи в
областта на зависимостите;
гъвкав избор на натовареност изцяло според възможностите на доброволеца.

КАНДИДАТСТВАНЕ:
Можете да кандидатствате по имейл sofianep@online .bg или на телефон 029550472, или на
място в деня на събитието.
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