Frivillig med ansvar for monitorering og evaluering (M&E) til
sanitetsprojekt i Indien
Vil du arbejde med projektudvikling i en lille, dynamisk NGO og være med til at forbedre sundhedstilstanden for landsbybeboer i Sydøstindien?
Aktion Børnehjælp søger en frivillig til vores sanitets- og sundhedsprojekt: Better Sanitation Better
Health. Projektets formål er at forbedre sundhedstilstanden ved at standse besørgelse i det fri blandt
beboere i 30 landsbyer i delstaten Orissa i det sydøstlige Indien. Projektet tager udgangspunkt i metoden Community-Led Total Sanitation (CLTS). Formålet er at ændre landsbyboernes adfærd og motivere
dem til i fællesskab at ændre deres sanitære vaner og finde på løsninger til at udrydde besørgelse i det
fri. Projektet startede officielt d. 1. januar 2021 og kører frem til d. 31. december 2023, så der er rig mulighed for at komme godt ind i projektet, være en vigtig del af projektholdet og gøre en reel forskel.
Din opgave
Som frivillig i projektgruppen vil du sammen med 2-3 andre gruppemedlemmer få hovedansvar for M&E
af projektet, gerne med fokus på advocacy aktiviteterne i projektet. I skal sammen koordinere og fordele
de opgaver, som tilhører jer:
• Udvikling og implementering af monitoreringssystem, herunder opfølgning og vurdering af indikatorer
• Indsamling og analyse af kvalitativt data og/eller kvantitativt data
• Gennemgang af løbende rapporter (kvartals-, midtvejs-, og evalueringsrapporter)
• Udvikling af formater, samt monitorering af advocacy aktiviteter
• Udvikling af strategier og input til aktiviteter og metoder
Du behøver ikke være ekspert på M&E eller advocacy området, men skal være villig til at sætte dig godt
ind i projektet.
Vi forventer, at du:
➢ Har erfaring med eller interesse for udviklingsarbejde i Indien
➢ Er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, vi arbejder i og i dit ansvarsområde
➢ Er en stabil frivillig, der kan lægge 10 timer månedligt i projektgruppe
➢ Er villig til at forpligtige dig til projektet i mindst et år og gerne i hele projektperioden.
➢ Har gode skriftlige engelsk- og danskkundskaber

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 mathildenielsen@aktionb.dk. Vedhæft dit CV og lidt tekst om dig selv, hvor du beskriver din motivation for at blive frivillig. Ansøgningsfrist
01.08.2021.

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

