
Какво е ТОЛЕРАНТ ? 
“ТОЛЕРАНТ: Международна мрежа за заетост и интерграция 
на жени, жертви на трафик” е европейски проект, чиято цел е 
да подобри участието на жени, гражданки на трети страни, 
жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, на пазара на 
труда в страните на дестинация и ЕС, като им предложи обучение 

След като жертвите бъдат идентифицирани и основните им нужди 
бъдат посрещнати (подслон, право на пребиваване, 
психологическа и социална подкрепа), трудовата заетост се 
оказва най-важният фактор за успешната им интеграция, защото 
им дава възможност да станат финансово независими и 
самостоятелни в дългосрочен план.

Защо е необходим ? 

Благодарение на проекта ТОЛЕРАНТ се създаде международна 
неформална платформа за подкрепа на жени, жертви на трафик. Целта на 
Платформата ТОЛЕРАНТ е да насърчава редовен обмен на добри 
практики, опит и информация, относно  директната работа  с жени, 
жертви на трафик, свързана с трудовата им интеграция. Платформата е 
разработена в подкрепа на различни участници и заинтересовани страни 
от Европа и извън нея, които срещат едни и същи трудности в 
осигуряването на заетост на жертвите в техните държави. 

Платформата ТОЛЕРАНТ

www.tolerantnetwork.com/subscribe/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА НА МРЕЖАТА ТОЛЕРАНТ



The content of this leaflet represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The 
European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the informa�on it 
contains.
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АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА БЮЛЕТИНА 
НА МРЕЖАТА ТОЛЕРАНТ

УСЛУГИ

Фондация „Асоциация Анимус“ е неправителствена организация, 
която подкрепя жертви на насилие, вкл. и жертви на трафик на хора. 
Организацията управлява денонощна Гореща линия за пострадали от 
насилие (0800 1 86 76), Кризисен център за пострадали от насилие „Св. 
Петка”, който функционира и като Транзитен център за жертви на 
трафик, както и различни програми за психологическа и социална 
подкрепа.

относно
ФОНДАЦИЯ

„АСОЦИАЦИЯ АНИМУС“

Чрез проекта ТОЛЕРАНТ 
подкрепяме интеграцията на 
пазара на труда на жени 
мигрантки,  

които са принудени чрез        
насилие, заплаха  и измама да 
проституират 

които са жертва на трудова 
експлоатация

които са жертва на насилие, 
основано на пола като 
сексуално насилие и домашно 
насилие

които са във висок риск да 
станат жертва на насилие 

КОНТАКТ

Ние можем да им помогнем да се 
възстановят и да се интегрират на 
пазара на труда чрез:

настаняване в Кризисен център 
и социална подкрепа 
психологическа помощ за 
преодоляване на психичната 
травма
правно консултиране
съдействие пред държавните 
институциите по различни 
въпроси – социални, здравни или 
свързани с децата
оценка на компетентностите, 
уменията, трудовия опит и 
възможностите за успешна 
заетост
професионално ориентиране
медиация и информация за 
местния пазара на труда
подкрепа за валидиране и 
признаване на професионална  
квалификация
осигуряване на езикови и 
професионални курсове 
подкрепа при намиране на 
работа и в комуникацията с 
работодателите
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Фондация „Асоциация Анимус”
София, ул „Екзарх Йосиф” 85
+359 2 983 52 05
animus@animusassociation.org
www.animusassociation.org

Потърсете ни, ако имате нужда от повече 
информация и знаете някого, на когото 
можем да помогнем.
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