ADRA Slovensko: Vysielanie dobrovoľníkov/čok na rok 2019
1. Názov projektu
Podpora vzdelávacieho programu detí sýrskych utečencov v Libanone
2. Stručný popis projektu
Hlavné ciele projektu:
1. Podpora spolupráce medzi Slovenskom a Libanonom v oblasti vzdelávania detí sýrskych
utečencov v Libanone
2. Podpora rozvoja miestnej organizácie ADRA Lebanon a komunity (predovšetkým)
utečencov v Libanone
3. Budovanie kapacít slovenských občanov a inštitúcií
Okrem iného je cieľom navrhovaného projektu šíriť informácie o problémoch, ktorým čelí Libanon,
konkrétne v kontexte sýrskej utečeneckej krízy. Hostiteľská organizácia ADRA Lebanon v súčasnosti
prevádzkuje už piaty rok vzdelávacie centrum, ktoré doteraz pomohlo a podporilo 480 sýrskych
chlapcov a dievčat v oblasti vzdelávania. Konkrétne forma pomoci tkvie vo výučbe osnov libanonského
vzdelávania pre nováčikov, ktorí nie sú oboznámení s libanonským vzdelávacím systémom. Dôležitým
aspektom je tiež podpora vo forme zabezpečenia aktivít podporujúcich kultúrne povedomie a inklúziu.
Vzdelávacie centrum poskytuje vzdelávanie prevažne sýrskym a irackým deťom – utečencom. Pod
dohľadom koordinátora vzdelávania bude dobrovoľník poskytovať odbornú technickú pomoc a
podporu vzdelávaciemu projektu, ktorý pomáha deťom utečencov zo Sýrie.
Detailný popis činností dobrovoľníka/-čky:
-

-

Zo širšieho hľadiska sa bude činnosť dobrovoľníka/dobrovoľníčky odvíjať od činnosti
koordinátora vzdelávania projektu LEARN IV, ktorý ADRA Lebanon implementuje.
Individuálna psychosociálna pomoc/podpora deťom (prípadne ich rodičom) v rámci
projektu LEARN IV.
Aktívne zapájanie sa do prebiehajúcich aktivít organizácie ADRA Lebanon, a to najmä v
oblastiach: migrácie, integrácia a vzdelávanie detí sýrskych utečencov.
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.
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 libanonsko–slovenskej rozvojovej
spolupráce, podieľanie sa na potenciálnej príprave projektov medzi vysielajúcou
a hostiteľskou organizáciou.
Spolupráca s lokálnym tímom na implementácii a administratíve v rámci prebiehajúcich
projektov zameraných najmä na vzdelávanie detí.
Sprevádzanie pracovníkov ADRA Lebanon v teréne podľa potreby
Účasť na podujatiach organizovaných prijímajúcou organizáciou, pomoc pri ich
organizácií.
Zviditeľňovanie slovenskej humanitárnej/rozvojovej pomoci v Libanone, ako aj na
Slovensku a to formou blogov, verejných diskusií a príspevkov do médií.
3. Miesto realizácie projektu

Bejrút, Libanon
4. Požiadavky na dobrovoľníka/ experta
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Požiadavky na kandidátov / kandidátky:
-

ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti (psychológia,
pedagogika, medzinárodné vzťahy, rozvojové štúdiá, sociálna práca, a pod.),
skúsenosť s prácou s deťmi
skúsenosť v oblasti psychológie, konkrétne psychosociálna podpora detí
záujem o tému rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci,
flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa lokálnym podmienkam, akceptovanie lokálnej kultúry,
schopnosť pracovať v tíme, samostatný a proaktívny prístup k práci,
anglický jazyk – pokročilý, francúzsky jazyk - základy,
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/expert
a (od – do):

September 2019 – August 2020

September 2019 – Jún 2020

6. Identifikácia hostiteľskej organizácie
Názov: Adventist Development and Relief Organization (ADRA) Lebanon
Právna forma: International Association
Štát: Libanon
Dátum a číslo registrácie: 16/May/2014 -307514
Stručne popíšte skúsenosti hostiteľskej organizácie s obdobnými aktivitami:
ADRA Lebanon v minulosti hostila psychologického dobrovoľníka zo Spojených štátov amerických, aby
pomohol so súčasným projektom, ktorý poskytuje podporu vo forme pomoci s domácimi úlohami pre
študentov - deti sýrskych utečencov. Dobrovoľník poskytol individuálnu psychosociálnu podporu
deťom, rodičom a učiteľom; plánované a realizované programy vzdelávania; workshopy „Les života“; a
uskutočnili návštevy v rodinných domoch. Dobrovoľník bol schopný pomôcť študentom s ťažkosťami
pri učení a vytvárať riešenia.
Stručne popíšte históriu spolupráce s hostiteľskou organizáciou:
ADRA Libanon a ADRA Slovensko spolupracovali na podaní projektu SAMRS/2019/HUM/1/12
v oblasti WASH. V súčasnosti žiadateľ a partner spolupracujú na vypracovaní projektu zameraného na
psychosociálnu podporu. Projekt WASH je založený na vidieku Baalbek, Bekaa v Libanone s cieľom
vybudovať vodnú nádrž 500 metrov kubických pre zraniteľné skupiny - sýrskych utečencov a
libanonskú hostiteľskú komunitu. ADRA Slovensko vyslala v roku 2016 do ADRA Lebanon expertného
dobrovoľníka SAMRS, Editu Bednárovú.
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