116 111
работи
24 часа и е
безплатна
от всички
оператори

Финансиран от
Европейски съюз

Дипляната е създадена по проект:
„Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца”,
с финансовата подкрепа на програма
“Основни права и гражданство на
Европейския съюз”. Съдържанието ú
е отговорност на “Асоциация Анимус”
и партьорите по проекта и то
по никакъв начин не отразява
вижданията на Европейска комисия.

Международният проект на
Фондация „Асоциация Анимус“,
„Подкрепа за гласа на детето
в европейското общество чрез
национални телефонни линии
за деца“, е създаден за децата от
Източна Европа.
За първи път българските, румънските, полските, чешките и словашките деца ще участват в развиването на една от най-популярните
услуги, предназначени за тяхНационалната телефонна линия
за деца 116 111. Децата ще имат
право да подпомогнат консултатите
с идеи за това как линията да
отговаря по-добре на нуждите на
обаждащите се. По този начин децата
ще натрупат опит и умения как да
участват ангажирано в процеса на
промяна на услугата, която ползват.
Поощряването на детето да бъде
активен участник в промени, които
го касаят, повишава неговата
устойчивост и самостоятелност.
Надяваме се тези първи стъпки,
които децата ще направят, да
ги мотивират да бъдат силни,
свободни и активни граждани.
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Ако искате да говорите по-лесно
с децата си по трудните теми
Ако искате да споделите проблемите, с които
се сблъсквате в отглеждането на дете и да
развивате уменията си в родителстването.
Финансиран от
Европейски съюз

Чували ли сте за
Националната линия за деца?
Националната линия за деца 116 111 предлага
психологическо консултиране, информиране и
помощ за деца във връзка с разнообразни техни
проблеми. Линията е насочена преди всичко
към самите деца, но е на разположение и на
техните родители и близки, както и на граждани
и професионалисти, които търсят консултация
или информация по проблемите на децата.
Националната линия е безплатна, независимо
дали обаждането се случва от стационарен или
мобилен телефон.

Колко често звънят децата,
родителите, гражданите?
Много често. Консултантите провеждат средно
над 200 разговора на ден.

Кога да се обадите?
Ако детето ви задава въпрос/и, на които не знаете
как да отговорите;
Ако искате да разберете какво още можете да
направите, за да подкрепите детето си, когато страда.
Ако искате да разберете повече за емоциите, които
изпитва детето ви по пътя към порастването;
Ако ви е трудно да говорите с детето си за любовта,
смъртта, секса и сексуалността;
Ако искате да поговорите с някого за трудностите
ви като родител, за моментите, в които се уморявате;

Ако имате нужда от подкрепа, от
пространство, в което да обсъдите моментите,
в които се страхувате за детето си;
Ако сте объркан, а ви се иска да сте полезен/а
за детето си;
Ако детето ви е жертва на училищен тормоз
и не знаете какво да правите;
Ако ви предстои да работите в чужбина и
се притеснявате какво ще се случи с връзката,
която сте градили с детето си;
Ако ви е трудно да се справяте в моментите,
в които детето ви ви провокира и ядосва.
Ако искате да получите информация за
социалната система в България, за начина,
по който службите могат да ви бъдат полезни.
Ние, консултантите на Националната линия,
можем да ви помогнем да говорите с децата
си по тези теми и по други теми. Как?
Важно е да изберете номер 116 111
независимо от населеното място, в което се
намирате.
Тъй като на линията има много обаждания
е възможно свързването да ви отнеме повече
време.
Нашите консултанти са посветени на работата
си хора, които са със завършено обрзование в
сферата на психологията и социалната работа.
За повечето хора е трудно да започнат
разговора, когато се обаждат за първи път.
Вземете времето, което ви е нужно.
Консултантът ще ви изчака толкова, колкото е
необходимо.
Опитайте да споделите какво ви интересува,
вълнува, притеснява. На какъв проблем търсите
решение.
Всичко, което споделяте ще остане между вас
и консултанта на линията. Вие избирате дали да
кажете вашето име или не.
Можете да задавате всякакви въпроси.
Консултантът ще се опита да ви помогне да
намерите отговорите. Понякога това може да
отнеме повече време. Затова запазвате правото
си да се обаждате и друг път.

