Téged is zavar, hogy ha a testtel, szexualitással kapcsolatos
kérdéseidre keresel választ, pornóoldalak ugranak az arcodba? Téged
is zavar, hogy a gyerekek is főleg ezt találják, amikor szeretnének
tájékozódni?
Szeretnél része lenni egy csapatnak, ami valódi információt kínál
10–18 éves fiataloknak? Szeretnél aktívan hozzájárulni a gyerekek és
fiatalok esélyeihez az egészséges testkép, szexualitáshoz való
normális viszony és a koruknak megfelelő párkapcsolatok kialakításához?

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

ÖNKÉNTESEKET KERES
A YELON CHATSZOLGÁLTATÁS
MŰKÖDTETÉSÉHEZ
A
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (www.hintalovon.hu) küldetése a Magyarországon élő
gyerekek jogainak érvényesítése és támogatása. Célja, hogy a felnőtt társadalom minél
szélesebb körben vállaljon felelősséget és tegyen a gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséért.
Az alapítványt 2015-ben alapította Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakértő.
A 
Yelon (www.yelon.hu) egy 10–18 éveseknek szóló szexedukációs weboldal és
mobilapplikáció, amely válaszokat kínál a gyerekek és a fiatalok testképével, kapcsolataival,
szexualitásával foglalkozó kérdésekre. Külön oldalon (https://yelon.hu/szuloknek) kapnak
tabumentes és tényszerű válaszokat a gyerekekért felelős felnőttek (szülők, tanárok,
családtagok) a szexuális nevelés kényes kérdéseire. A Yelon chat segítségével a fiatalok
névtelenül tehetik fel kérdéseiket, és személyre szabott válaszokat kapnak.
Olyan önkénteseket keresünk, akik
■ szeretnének egy olyan csapatban dolgozni, amelyik a gyerekek saját testképével,
szexualitásával és általában a szexualitással kapcsolatos kérdéseire válaszol chaten;
■ az élet természetes részének tekintik a szexet;
■ emlékeznek rá és elfogadják, hogy a szexuális érdeklődés a gyerekek világának is
természetes része;
■ vállalni tudják szexuálisan explicit kérdések kezelését is;
■ nyitottak arra, hogy a gyerekek sokféle módon jelezhetik érdeklődésüket és
kereshetnek választ kérdéseikre;
■ elfogadják, hogy a gyereknek joga van bármit kérdezni;
■ számára természetes, hogy a gyereket partnernek tekintik;
■ elfogadják és betartják a Hintalovon Alapítvány alapelveit és szabályait;
■ könnyen és lazán chatelnek.

Téged keresünk, ha
■ 2019 nyarától lesz időd és kedved heti 4 órában önkéntes munkát végezni az esti
órákban (18:00–22:00) Budapesten;
■ ha tudod vállalni az önkéntes munkához tartozó szupervíziót;
■ ha tudod vállalni, hogy negyedévente részt veszel az átlagosan 4 órás
továbbképzéseken;
■ hosszú távú önkéntességben gondolkodsz;
■ elmúltál 22 éves;
■ beszerzel egy erkölcsi bizonyítványt;
■ vállalkozol arra, hogy egy sikeres kiválasztási folyamat végén elvégzed az e-learning
képzésünket, majd vizsgát teszel belőle 2019 áprilisában (online vizsga);
■ részt veszel egy 3 napos csoportos képzésben a csapat többi tagjával 2019. május
2–4. között, minden nap 8:30–18:00-ig;
■ majd májustól egy 3 × 4 órás gyakorlati képzést is teljesítesz (élő chatgyakorlat
mentor támogatásával).
Érdemes jelentkezned, mivel itt
■ hozzájárulsz egy fiataloknak szóló anonim chatszolgáltatás működtetéséhez;
■ egyedülálló tudást és tapasztalatot szerezhetsz a kommunikációban és mások
támogatásában;
■ rendszeres szupervízión is részt vehetsz, ha elakadtál egy kérdésben, és úgy érzed,
szükséged van rá;
■ a képzések és továbbképzések során fejlődnek a szociális készségeid és az
önismereted;
■ képes leszel valódi segítséget nyújtani;
■ egy együttműködésen alapuló, innovatív csapat tagja lehetsz;
■ szükség esetén egyetemi gyakorlatként is elszámolhatod.
A jelentkezéshez kérjük, tölts ki egy jelentkezési lapot 2019. február 28-ig, amelyet a
https://hintalovon.hu/hu/felhivasokoldalon megtalálsz.
További információ: hr@hintalovon.hu
Bővebben: 
www.yelon.hu, https://www.facebook.com/yelon.hu/

