GENOPSLAG: Bliv ungdomsleder i Uganda
Brænder for at arbejde inden for ungdom og handicapområdet, og har
du lyst til at indgå i et internationalt samarbejde med andre
Uganda? Søg nu for at få dit livs oplevelse som ungdomsleder ved SUMH.
Som ungdomsleder i SUMH får du erfaring gennem frivilligt arbejde og
indgå i tæt udviklingsarbejde med vores partnerorganisation i Uganda.
Sammenslutning af Unge Med Handicap (SUMH) leder efter to engagerede
unge, som skal tilknyttes deres partnerskabsprojekt i Uganda i 5 måneder fra
september 2020. SUMH er en paraplyorganisation for og af unge med
handicap i Danmark, og vi samarbejder med vores ugandiske
partnerorganisation Show Abilities Uganda (SAU) om at forbedre unge med
handicaps vilkår i det ugandiske samfund via oplysning og inklusion.
Arbejdsopgaver & forhold
Projektet du ville kobles på har eksisteret siden marts 2018, og slutter i marts
2021. Formålet er at opbygge den organisatoriske kapacitet hos SAU, samt
kompetencerne hos SAUs frivillige, med det formål at skabe kvalificerede
organiserede fællesskaber for unge med handicap. Projektet skal styrke
inklusionen af unge med handicap, og give dem en stemme internt i
handicapbevægelsen samt i deres lokale samfund.
Som ungdomsleder kommer du til at indgå i et team med en dansk
ungdomsleder, samt to ugandiske ungdomsledere. Som ungdomsleder team
skal I arbejde tæt sammen med de ansatte og frivillige i SAU, og bidrage til at
understøtte det eksisterende projekt. En del af jeres opgave som
ungdomsledere bliver. at støtte organisationerne ude i projektets lokale
distrikter, hvorfor I kommer til at bo 3 uger i 4 forskellige distrikter. Disse
distrikter er; Sironko, Mpigi, Lira og Kampala. Her skal du være forberedt på, at
du kommer til at bo og leve sammen med tre andre unge under andre vilkår
end i Danmark. Du vil desuden arbejde tæt med SAUs bestyrelse, som består
af frivillige unge fra hele Uganda samt lokal ansatte på SAUs hovedkontor i
Kampala. Din dagligdag vil i de første uger finde sted i Kampala. Herefter skal
du og resten af ungdomslederteamet til Sironko, Mpigi og Lira, hvor I skal
arbejde med de frivillige fra distrikterne. Du skal derfor kunne se det som en
spændende opgave, at skabe en hverdag i et miljø, som er meget anderledes
end livet i Danmark.
Mere konkret skal du som ungdomsleder:
Støtte de græsrodsfrivillige i projektets distrikter med at planlægge,
samt afholde, events og workshops
Støtte de græsrodsfrivillige i distrikterne med afrapportering til SAUs
hovedkontor
Lave workshops indenfor temaer som; finansiering, lederskab, frivillighed
og fundraising (disse temaer bliver du sat ind i på DUFs
ungdomslederkursus i Danmark)
Støtte planlægning og afholdelse af Youth Camps og sports- og
dramadage som skal sætte fokus på den generelle inklusion af personer
med handicap i Uganda
Indsamle data og skrive rapporter, som skal bruges til evalueringen af
projektet
Indsamle materiale som kan bruges til oplysning i Danmark.
Eksempelvis; billeder, stories, fortællinger, video eller lyd
Du starter som ungdomsleder i midt af august, hvor du vil blive klædt på til
arbejde hos SUMH sammen de de tre andre ungdomsledere. Derudover vil
du deltage i DUFs to ugers ungdomslederkursus i september i Danmark
(uge 40. & 41). På kurset vil du lære om principperne bag internationalt
udviklingsarbejde,
projektstyringsredskaber,
gruppedynamik
og
interkulturelt samarbejde.
Vi søger en person som:
VI TILBYDER DIG:
Er mellem 18 og 30 år
En unik international oplevelse i
Behersker engelsk i skrift og tale
Uganda på et spændende og
Er
selvstændig
og
initiativrig,
meningsfuldt projekt
samarbejdsvillig og empatisk anlagt
Et intenst forløb, hvor dine
Er rummelig og har mod på at arbejde tæt
menneskelige værdier og
sammen i et team af fire
personlige relationer testes og
Er opsøgende, åben og ønsker at støtte
sættes i perspektiv
andre i at gøre en forskel
Værktøjer til internationalt
Har
respekt
for
andre
kulturer,
projektarbejde i form af kurser og
organisationsformer og arbejdsmetoder
workshops med andre unge
Har erfaring med frivilligt arbejde og
frivillige
udviklingsindsatser
Konkret erfaring med afholdelse
Erfaring med at lave fortalervirksomhed og
af træninger, samt erfaring med
dialogbaserede aktiviteter er en fordel,
fortalervirksomhed og
men ikke et krav
dialogbaserede aktiviteter
Villig til at agere vært for de to ugandiske
Støtte og sparring undervejs fra
ungdomsledere fra SAU, de to uger af
projektansatte og andre frivillige
projektet som foregår i Danmark
Nye venner for livet – både i og
(eksempelvis at vise rundt i København og
udenfor Danmark
generelt at skabe tryghed under opholdet i
DK)
Kendskab til handicapområdet er en fordel,
men ikke et krav
Som ungdomsleder vil du være tilknyttet projektet som fuldtidsfrivillig, og derved ikke
som ansat, og det forventes at du fortsætter som frivillig i den danske internationale
frivilliggruppe i SUMH efterfølgende.
Vi gør opmærksom på, at den finansielle bevilling til dette projekt endnu ikke er blevet
behandlet. Udvekslingen afhænger derfor af, at den søgte funding bevilliges.
Alle udgifter forbundet med arbejdet dækkes af projektet. Disse inkluderer
rejseomkostninger, forsikring, visum, kost og logi under perioden i Uganda. Der gives
desuden lommepenge som supplement hertil, da det ikke er muligt at have et job ved
siden af det frivillige arbejde.
Hvis dette lyder som noget for dig, så send en motiveret
ansøgning (max 1 side) og CV til til SUMHs internationale
koordinator Marie My på mariemy@sumh.dk hurtigst muligt
og senest onsdag d. 19. juli kl. 23.59.
Vi rekrutterer løbende så hold dig ikke tilbage! Skriv venligst
”Ungdomsleder Uganda” i emnefeltet. Du er velkommen til
at lave enten skriftlig ansøgning eller videoansøgning.
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