Orya-kyndig til kvindesundhedsprojekt i Indien
Kan du læse og tale Orya? Og er du interesseret i at prøve kræfter med projektstyring og -udvikling i
en lille handlekraftig NGO?
Vi søger en Orya-kyndig til projektgruppen for vores nye projekt med fokus på sundhed og
rettigheder for unge kvinder, Agents of change - For empowerment and health. Projektgruppen har
ansvar for at monitorere projektet og løbende sikre at vores samarbejdspartner i Indien er klædt på
til at implementere projektet og imødekomme uforudsete problematikker.
Projektets formål er at forbedre unge kvinders sundhed og give dem en fælles stemme, så de får
indflydelse på deres eget liv. Dette gøres bl.a. gennem oprettelser af kvindegrupper i 160 landsbyer,
hvor de unge kvinder (10-19 år) får viden om ernæring, sundhed og rettigheder, samt klædes på til
at advokere for dem selv både i familien, i lokalsamfundet og i forhold til myndighederne.
Implementeringen af projektet starter 1. september og løber i tre år. Du kan være med helt fra start
med forberedelserne til projektopstarten.
Du vil få ansvar for at hjælpe med oversættelse af opdateringer, case historier, plakater mm fra
partneren, samt agere tolk ved online-møder med partneren. Derudover kan du bidrage til
projektgruppens arbejde og påtage dig opgaver efter interesse.
Du behøver ikke at være ekspert på projektudvikling, men du skal være villig til at sætte dig godt ind
i projektet og konteksten. Du vil få mulighed for at opbygge dine kompetencer gennem kurser og
sparring med Aktion Børnehjælps programleder og i det hele taget få en god forståelse for
udviklingsarbejde og samarbejdet med en indisk NGO.
Vi forventer at du er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, vi arbejder i. Derudover skal
du kunne lægge 10 timer månedligt i projektgruppen og have lyst til at forpligte dig de 1,5 år projektet
varer. Projektgruppen holder til i København og mødes 1-2 gange månedligt efter behov. Derudover
mødes alle projektfrivillige i Aktion Børnehjælp ca. hver anden måned til erfaringsudveksling og
workshops.
Ansøgning
Hvis du er interesseret i at være med eller høre nærmere, så skriv til anjanielsen@aktionb.dk.
Vedhæft dit CV og lidt tekst om dig selv, hvor du beskriver din motivation for at blive frivillig. Vi skal
have din ansøgning senest den 15. juni.
Aktion Børnehjælp samarbejder med en række lokale indiske organisationer om at give nogle af
Indiens mange sårbare og udsatte børn, unge og voksne muligheder for at få mere indflydelse på
deres fremtid. Vores indsatser falder indenfor uddannelse, sundhed og fødevaresikkerhed.
Vi håber på og glæder os til at høre fra dig!
Du kan læse mere om os på www.aktionbornehjaelp.dk eller
www.facebook.com/AktionBoernehjaelp

