ADRA Slovensko: Vysielanie dobrovoľníkov/čok na rok 2019
1. Názov projektu
Posilnenie ukrajinského mimovládneho sektora
2. Stručný popis projektu
Hlavné ciele projektu:
§
§
§

Podpora rozvoja miestnej organizácie Ukraine NGO Forum a platformy ukrajinských
mimovládnych organizácií,
Podpora rozvojovej spolupráce medzi Ukrajinou a Slovenskom,
Budovanie kapacít slovenských občanov a inštitúcií.

Detailný popis činností dobrovoľníka/-čky:
§

Aktívne zapájanie sa do prebiehajúcich aktivít organizácie Ukraine NGO Forum a to najmä
v oblastiach:
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§

§
§

koordinácia humanitárnej a rozvojovej pomoci a monitorovanie projektov spolupráca na projektoch, zameraných na distribúciu humanitárnych
a rozvojových aktivít vo vojnou postihnutých oblastiach,
startegická komunikácia - zvyšovanie efektívnosti komunikačných aktivít medzi
účinkujúcimi stranami,
advokácia - poradenstvo v oblasti tvorby politiky,
budovanie kapacít - podpora spolupráce a výmeny skúseností medzi
medzinárodnými, ako aj národnými mimovládnymi organizáciami.

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 ukrajinsko – slovenskej rozvojovej spolupráce.
Spolupráca s lokálnym tímom na implementácii a administratíve v rámci prebiehajúcich
projektov zameraných najmä na rozvoj miestnych komunít,
Sprevádzanie pracovníkov Ukraine NGO Forum 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 na Ukrajine,
Zviditeľňovanie slovenskej rozvojovej pomoci na Ukrajine, ako aj na Slovensku a to
formou blogov, verejných diskusií a príspevkov do médií.
3. Miesto realizácie projektu

Kyjev, Ukrajina
4. Požiadavky na dobrovoľníka/experta
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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,
skúsenosť s projektovým manažmentom a písaním projektov,
samostatný a proaktívny prístup k práci,
anglický jazyk – pokročilý,
ukrajinský/ruský jazyk – pokročilý,
skúsenosť s pôsobením v medzinárodnom tíme výhodou,
skúsenosť s pôsobením v rozvojovej krajine výhodou.

5. Harmonogram
Celková doba
realizácie projektu

September 2019 - Október 2020

(od – do):
Celková dĺžka
pobytu
dobrovoľníka/experta

September 2019 - August 2020

(od – do):
6. Identifikácia hostiteľskej organizácie
Názov: Ukraine NGO Forum (plná verzia: Forum of Non-governmental Organizations in Ukraine)
Právna forma: mimovládna únia
Štát: Ukrajina
Dátum a číslo registrácie: 29.6.2016; 40605969
Stručne popíšte skúsenosti hostiteľskej organizácie s obdobnými aktivitami:
Založená v roku 2014, Ukrajine NGO Forum (slov. Ukrajinské mimovládne fórum), je členská
organizácia ktorá koordinuje humanitárne a rozvojové aktivity medzinárodných, ako aj národných
mimovládnych organizácií na Ukrajine. Organizácia sa venuje humanitárnemu a rozvojovému
plánovaniu, sprostredkúvaniu informácií a koordinácii činností v oblasti advokácie s cieľom zvýšiť vplyv
a účinnosť humanitárnych a rozvojových aktivít na Ukrajine.
Cieľom organizácie je vytvorenie silnej, koherentnej, rešpektovanej a dobre informovanej platformy
mimovládnych organizácií, ktorá je schopná prispieť k ďalšiemu posilňovaniu spolupráce nielen s
mimovládnymi organizáciami, ale aj s ostatnými aktérmi. Organizácia úzko spolupracuje s netradičnými
humanitárnymi aktérmi vrátane agentúr, oddelení a úradov Organizácie Spojených Národov a
ukrajinskej vlády. Medzi strategické ciele organizácie patria uľahčenie diskusie medzi účastníkmi
reagujúcimi na krízu na Ukrajine, vrátane otázok súvisiacich s prístupom, bezpečnosťou v teréne,
synergiami a zdvojením, politickými záležitosťami ovplyvňujúcimi implementáciu programov, ako aj
riešenie otázok ovplyvňujúcich reakčné schopnosti agentúr vrátane registrácie, legislatívy, koordinácie,
financovania a budovania kapacít medzinárodných a národných mimovládnych organizácií.
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