Få erfaring med Internationalt projektarbejde
og gør en forskel for unge med handicap
SUMHs ulandsudvalg åbner op for to pladser og du kan søge om at blive
en del af et strategisk udvalg, der gør en kæmpe forskel for unge med
handicap flere tusind kilometer væk
Sammenslutningen af Unge Med Handicap's (SUMH) ulandsudvalg udvikler og
koordinerer alle SUMHs ulandsprojekter i samarbejdet med SUMHs sekretariat. Disse
projekter understøtter ungdomshandicapbevægelsen i udviklingslande, p.t. særligt i
Uganda, Rwanda og Sierra Leone. Udvalget består af 4 frivillige.
De to nye medlemmer vælges til ulandsudvalget for en 2-årig periode, fra start april
2020 til januar 2022. Den ene af de to frivillige vil have fokus på Rwandaprojektet, og
være ansvarlig for en gruppe af frivillige som skal understøtte dette projekt. Den anden
frivillig vil til at starte med skulle understøtte de igangværende projekter, herunder
oplysningsprojekter og vil på sigt kunne starte et projekt op i et nyt land.

Hvorfor være en del af SUMHs Ulandsudvalg:

Du får unikke kompetencer og
erfaring med projektstyring
gennem hands-on arbejde og
kurser hos fx DUF og DH.

Du er med til at udvikle SUMHs
strategiske
arbejde
på
ulandsområdet og får erfaring
med frivilligledelse.

Du er med til at gøre en forskel
Du får kendskab til
for unge med handicap i
verdensmålene, handicappolitik udviklingslande og skaber mere
og udviklingsarbejde.
kendskab
til
området
i
Danmark.

Du bliver del af et fællesskab
af engagede frivillige og får
nye venner på tværs af
landegrænser.

Du får globalt projektarbejde
på dit CV og mulighed for
projektrejser
til
Uganda,
Rwanda eller Sierra Leone

VI FORVENTER AT DU:
Kan tale og skrive på engelsk
Interesserer dig for den globale verden og ønsker at gøre en forskel i
udviklingslande med respekt for andre kulturer
Du er klar på at blive medlem af en strategisk gruppe, hvor der er meget
organisatorisk og skriftligt arbejde
Du behøver ikke have et handicap (eller have kendskab hertil) for at
kunne ansøge om at komme med i ulandsudvalget. Det kan dog være
en fordel.
Kan afsætte ca. 10 timer per måned og deltage i ca. 6-8 møder om året.
Det forventes at du arbejder på diverse opgaver imellem møderne. Der
vil kunne forekomme udlandsrejser
Hvis dette udvalg lyder som noget for dig, så send en
motiveret ansøgning (max 1 side) til SUMHs internationale
koordinator Marie My på mariemy@sumh.dk hurtigst muligt
og senest onsdag d. 13. april
sumh.dk/politik-og-projekter/projekter
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mariemy@sumh.dk
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