ADRA Slovensko: Vysielanie dobrovoľníkov/čok na rok 2019
1. Názov projektu
Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku
2. Stručný popis projektu
Hlavné ciele projektu:
§
§
§

Podpora rozvoja miestnej organizácie EcoVisio a udržateľného rozvoja v oblasti
hospodárstva v Moldavsku,
Podpora rozvojovej spolupráce medzi Moldavskom a Slovenskom,
Budovanie kapacít slovenských občanov a inštitúcií.

Detailný popis činností dobrovoľníka/-čky:
§

Aktívne zapájanie sa do prebiehajúcich aktivít organizácie EcoVisio a to najmä
v oblastiach:
§

§

§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

§
§

vzdelávanie v oblasti environmentalistiky - implementácia vzdelávacích
projektov a simulačných hier na témy udržateľného hospodárstva, klimatických
zmien, hospodárenie s odpadom, efektívne využívanie energií na univerzitách
a iných oficiálnych inštitúciách; facilitácia interaktívnych tréningov pre Green Startup inkubátor,
zvyšovanie povedomia - zvyšovanie povedomia o udržateľnom hospodárstve,
klimatických zmenách, zdravom životnom štýle a ich dopade na život na Zemi
prostredníctvom komunikačných aktivít a kampaní; komunikácia s médiami,
medzinárodnou komunitou a návštevníkmi,
implementácia a monitorovanie - aktívna účasť na terénnych projektoch,
zameraných na rozvoj vidieckych oblastí a ekoturistiky,
sociálne podnikanie - podpora a rozvoj vidieckych sociálnych podnikov,
verejné podujatia - pomoc pri organizácii verejných podujatí.

Aktívne zapájanie sa do rozvojového projektu SAMRS (partnerom projektu je taktiež
EcoVisio) zameraného na budovanie kapacít lokálnych mimovládnych organizácií (v
prípade schválenia).
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,
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 moldavsko – slovenskej rozvojovej
spolupráce,
Spolupráca s lokálnym tímom na implementácii a administratíve v rámci prebiehajúcich
projektov zameraných najmä na rozvoj miestnych komunít,
Sprevádzanie pracovníkov EcoVisio 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 Moldavsku,
Zviditeľňovanie slovenskej rozvojovej pomoci v Moldavsku, ako aj na Slovensku a to
formou blogov, verejných diskusií a príspevkov do médií.
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3. Miesto realizácie projektu
Kišiňov/Riscova, Moldavsko
4. Požiadavky na dobrovoľníka/ experta
Požiadavky na kandidátov/kandidátky:
§
§
§
§
§
§
§
§

ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v relevantnej oblasti (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, ruský/moldavský/rumunský 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):

September 2019 - Október 2020

September 2019 - August 2020

6. Identifikácia hostiteľskej organizácie
Názov: EcoVisio
Právna forma: nezisková organizácia
Štát: Moldavsko
Dátum a číslo registrácie: 13.4.1999; 1013620004362
Stručne opíšte skúsenosti hostiteľskej organizácie s obdobnými aktivitami:
Organizácia EcoVisio vznikla ako vidiecka mládežnická organizácia založená v roku 1999. Od roku
2013 však zamerala svoju pozornosť na oblasť udržateľného rozvoja a vidieckeho hospodárstva. Od
tých čias sa usiluje o pretvorenie Moldavska na modelový región v oblasti ekologického hospodárstva
s dôrazom na aspek udržateľnosti. Aktivity organizácie sú zamerané najmä na témy:
§
§
§

vzdelávanie v oblasti udržateľného rozvoja, cirkulárnej a zelenej ekonomiky a klimatických
zmien,
rozvoj vidieka a ekoturistiky,hospodárenie s odpadmi, efektívne využívanie obnoviteľných
energií, organické hospodárstvo,
sociálne podnikanie na vidieku.

Organizácia má sídlo v Kišiňove a pobočku v obci Riscova, ktorá slúži ako tréningové centrum,
v ktorom testuje prototypy svojich projektov.
Organizácia sa teší pomerne veľkej medzinárodnej pozornosti.
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