ADRA Slovensko: Vysielanie dobrovoľníkov/čok na rok 2019
1. Názov projektu
Budovanie kapacít ADRA Albania – Asistent projektového manažéra
2. Stručný popis projektu
Hlavné ciele projektu:
1. Podpora rozvojovej spolupráce medzi Albánskom a Slovenskom
2. Podpora rozvoja miestnej organizácie ADRA Albania a komunity v Albánsku
3. Budovanie kapacít slovenských občanov a inštitúcií
Detailný popis činností dobrovoľníka/-čky:
-

-

-

Zo širšieho hľadiska sa bude činnosť dobrovoľníka/dobrovoľníčky odvíjať od činnosti
projektového manažéra v ADRA Albania.
Aktívne zapájanie sa do prebiehajúcich aktivít organizácie ADRA Albania, a to najmä v
oblastiach: migrácie, neformálneho vzdelávania marginálnych skupín a rasovej
diskriminácie.
Prieskum aktuálnych potrieb obyvateľstva (podľa potreby buď terénny prieskum alebo
sekundárne spracovanie dostupných dátových informácií) v územných celkoch, v
ktorých hostiteľská organizácia momentálne vykonáva činnosť alebo do ktorých zvažuje
rozšírenie svojej činnosti.
Komunikácia s miestnymi existujúcimi a potenciálnymi partnermi a donormi, vrátane
uchádzanie sa o mikrogrant Veľvyslanectva SR v Tirane (súčasná dobrovoľníčka
Veronika Zimová takýto mikrogrant pre ADRA Albania získala).
Vyhľadávanie možností rozvoja miestnej komunity cez nové grantové príležitosti,
oslovovanie rôznych donorov a zapojenie sa do fundraisingových aktivít.
Podieľanie sa na príprave projektov v rámci albánsko–slovenskej rozvojovej
spolupráce.
Spolupráca s lokálnym tímom na implementácii a administratíve v rámci prebiehajúcich
projektov zameraných najmä na rozvoj miestnych komunít.
Sprevádzanie pracovníkov ADRA Albania v teréne a budovanie odborných kapacít
dobrovoľníka/-čky prostredníctvom každodennej spolupráce s etablovanými
rozvojovými a humanitárnymi organizáciami v teréne, ako aj budovanie kapacít
vysielajúcej organizácie prostredníctvom pravidelnej komunikácie s dobrovoľníkom/čkou.
Účasť na podujatiach organizovaných prijímajúcou organizáciou, pomoc pri ich
organizácií, prípadne účasť na rozvojových fórach iných organizácii v Albánsku.
Zviditeľňovanie slovenskej rozvojovej pomoci v Albánsku, ako aj na Slovensku a to
formou blogov, verejných diskusií a príspevkov do médií.

3. Miesto realizácie projektu
Tirana, Albánsko
4. Požiadavky na dobrovoľníka/ experta
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Požiadavky na kandidátov / kandidátky:
-

ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti (manažment,
medzinárodné vzťahy, rozvojové štúdiá, cudzie jazyky, sociálna práca, a pod.),
silný záujem o tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam,
samostatný a proaktívny prístup k práci,
anglický jazyk – pokročilý, taliansky/albánsky jazyk výhodou,
skúsenosť s projektovým manažmentom a písaním projektov výhodou,
skúsenosť s pôsobením v medzinárodnom tíme výhodou,
skúsenosť s pôsobením v rozvojovej krajine výhodou.

5. Harmonogram
Celková doba
realizácie projektu
(od – do):
Celková dĺžka
pobytu dobrovoľníka
/ experta (od – do):

November 2019 – December 2020

November 2019 – Oktober 2020
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