OPISY STAŻY W RAMACH PROGRAMU GLEN 2016
Program GLEN łączy możliwość wzajemnego uczenia się w krajach globalnej
Północy i globalnego Południa z wymianą wewnątrzeuropejską. Kilkudniowe
seminaria oferują przestrzeń do uczenia się od siebie nawzajem oraz wymiany
doświadczeń, a europejskie zespoły lub tandemy odbywające trzymiesięczne staże
w krajach globalnego Południa dodatkowo wzmacniają tę zmianę perspektywy.
Cykl GLEN koncentruje się na metodach i treściach edukacji globalnej, które nabyte i
przetestowane podczas seminariów mogą zostać zastosowane w praktyce po
powrocie ze stażu, w formie organizowania akcji lub innych inicjatyw poruszających
problemy globalne.
Pamiętaj, staż to tylko jeden z kilku elementów całego cyklu edukacyjnego GLEN.
W 2016 dla polskich uczestników i uczestniczek oferowane są następujące staże:

>>> >> KENIA<<<<<
MYSA: Wzmacnianie potencjału młodych ludzi poprzez film i
fotografię
Lubisz robić zdjęcia lub kręcić krótkie filmy? Chcesz pracować z młodymi ludźmi?
Jeśli tak, to ten staż może cię zainteresować. Byłoby idealnie, gdybyś była
niezależną i zaangażowaną osobą z wiedzą techniczną w dziedzinie fotografii i
filmu oraz z doświadczeniem w działaniach edukacyjnych. Wiedza i umiejętności z
zakresu działań promocyjnych, koordynacji projektów i organizacji wydarzeń będą
dodatkowymi atutami.
Mathare Youth Sports Association (MYSA) została założona w Nairobi (Kenia) w
1987 roku, aby poprzez zajęcia sportowe wspierać młodych ludzi w zmianie ich
dotychczasowego życia. Organizacja działa głównie na terenie Mathare – slumsu
zamieszkanego przez kilkaset tysięcy mieszkańców. Poza licznymi programami
sportowymi, organizacja oferuje również program filmowo-fotograficzny, szerzy
świadomość odnośnie HIV/AIDS i ekologii, prowadzi też program dla młodych
liderów. Ponadto, MYSA pomaga dzieciom, które są w więzieniach.
Jako stażysta/ka GLEN będziesz wspierać wolontariuszy MYSA w organizacji
warsztatów w obszarze umiejętności komunikacyjnych oraz zaangażujesz się w
filmowo-fotograficzny projekt “Shootback”. Celem tego projektu jest wzmacnianie
potencjału młodych ludzi poprzez uczenie ich nowych umiejętności i motywowanie
do rozwoju kreatywności. Ponadto, będziesz tworzyć materiały promocyjne dla
organizacji. Stażyści/tki proszeni są o zabranie ze sobą własnego sprzętu
foto/video.
Szkolenia przed i po stażu oraz staż odbywać się będą w języku angielskim
Tandem GLEN stworzony będzie z uczestnika/czkę z Polski i jednej osoby z Czech.
Czas trwania stażu: 3 miesiące pomiędzy lipcem a październikiem.
Tematyka/obszar zainteresowań: (społeczna) przedsiębiorczość, kultura, edukacja,
media
Obszar zawodowy/kierunek studiów: nauki społeczne, komunikacja/media,
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>>> >> NEPAL<<<<<
KRMEF: Asystowanie mieszkańcom w rozwoju wioski
Jesteś chętny/a do pracy nad rozwiązaniami dla zrównoważonej wioski np. w
obszarze konstrukcji budowlanych lub rękodzieła? Czy chcesz wspierać pracę
rzemieślników w obszarach wiejskich? Jeśli Twoja odpowiedź na powyższe pytania
jest twierdząca, a ponadto posiadasz doświadczenie w zakresie: konstrukcji
budowlanych, permakultury, produkcji rękodzieła (np. biżuterii) bądź masz wiedzę i
doświadczenie w zarządzaniu firmą to ten staż jest dla ciebie! Praktyczne
doświadczenie w projektowaniu graficznym, w obszarze gospodarki wodnej,
pracach ogrodowych oraz znajomość technik zrównoważonego budownictwa są
mile widziane.
Wizją Kevin Rohan Memorial Eco-Foundation (KRMEF) jest tworzenie
zrównoważonej społeczności poprzez poprawę standardu życia jej mieszkańców i
zachęcanie do tego innych społeczności. Usytuowana w Khahare, nepalskiej dolinie
Kathmandu, KRMEF została utworzona w 2008 roku i obecnie posiada ponad 40
członków. Spośród wielu aktywności, których się podejmuje, na uwagę zasługuje
m.in. rozwinięcie technik naturalnego budownictwa poprzez wykorzystanie zużytych
szklanych butelek. Aby wspierać lokalną społeczność organizacja prowadzi także
przedszkole, klinikę zdrowia oraz bibliotekę. W 2015 roku KRMEF zaangażowała
się także w budowę schronień dla ludzi, którzy stracili własne domy w wyniku
trzęsienia ziemi.
Stażysta/tka GLEN będzie odpowiedzialny/a za wspieranie lokalnej społeczności
w zakładaniu własnych przedsiębiorstw w sposób zrównoważony i efektywny
pracując wspólnie z nimi. Praca ta wymagać będzie otwartości międzykulturowej,
włączenia się w budowę naturalnymi technikami oraz przy wykorzystaniu
naturalnych materiałów. Jeśli jesteś pracowity/a i nie boisz się, że ubrudzisz się w
trakcie pracy, ten staż jest dla ciebie. W zależności od Twojego doświadczenia
będziesz angażował/a się w budowę konstrukcji budowlanych, pomagał/a przy
gospodarstwie lub produkcji rękodzieła. Do twoich obowiązków może należeć
także pomoc w budowie systemu pozwalającego na zbieranie wody opadowej w
wiosce. Zalecane jest zabranie swojego własnego komputera.
Szkolenia przed i po stażu oraz staż odbywać się będą w języku angielskim.
Zespół GLEN stworzony będzie z uczestnika/czki z Polski, osoby z Estonii i osoby z
Niemiec.
Czas trwania stażu: 3 miesiące pomiędzy sierpniem a październikiem.
Tematyka/obszar zainteresowań: konstrukcja budowlana, permakultura.
Obszar zawodowy/kierunek studiów: rolnictwo/leśnictwo, inżynieria,
kulturoznawstwo/sztuka/rękodzieło, pedagogika/edukacja
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>>> >> UGANDA<<<<<
Somero Uganda: Mobilizacja kobiet poprzez umiejętności IT
Umiesz obsługiwać Photoshopa, a pakiet Office nie sprawia ci żadnych trudności?
Chciałbyś/abyś pracować z młodymi kobietami, by pomóc im rozwinąć umiejętności
informatyczne, które umożliwią im zdobycie dobrej pracy i zapewnią stabilny
dochód? Ta organizacja może wykorzystać twój wkład! Poszukiwana jest jedna
osoba z doświadczeniem w rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz druga,
która mogłaby zaangażować się w projekty prowadzone wśród lokalnej
społeczności i oferować wsparcie psychologiczne. Doświadczenie w nauczaniu,
silne zaangażowanie w pracę społeczną i chęć do rozwijania nowych działań będą
dodatkowym atutem.
Somero Uganda działa w regionie Kawempe na północy Kampali w Ugandzie od
2010 roku i umożliwia młodzieży oraz młodym kobietom zdobycie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego życia. Do realizacji tych
celów organizacja prowadzi Centrum Edukacyjne, w którym oferuje lekcje czytania i
pisania oraz zajęcia z podstawowej obsługi komputera, poradnictwo zawodowe,
jak również wsparcie związane ze zdrowiem i psycho-społeczne. W 2015 roku w
Somero utworzono Centrum Przedsiębiorczości Społecznej dla Technologii
Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT), w którym możliwe jest poszerzenie
umiejętności informatycznych o dodatkowe specjalności. Sześcioro stałych
pracowników Somero Uganda oraz zmienna liczba lokalnych wolontariuszy ściśle
współpracuje z niemiecką organizacją "Somero eV".
Stażyści w Somero Uganda będą przede wszystkim wspierać działalność Centrum
ICT. W związku z tym, będą mieli możliwość ulepszenia istniejącego programu
nauczania, prowadzenia warsztatów oraz aktywnego uczestniczenia w programach
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jeden ze stażystów będzie odpowiedzialny
przede wszystkim za prowadzenie zajęć z zakresu przedsiębiorczości i IT, np. edycji
zdjęć/wideo, podczas gdy druga osoba skupi się bardziej na wsparciu
realizowanych projektów społecznych i na pracy z młodzieżą. Dodatkowo stażyści
będą pomagać w bieżących zadaniach administracyjnych, angażować się w
działalność zbierania funduszy dla Somero, dbać o marketing w mediach
społecznościowych, a także pomagać w przygotowywaniu materiałów
promocyjnych dla organizacji.
Szkolenia przed i po stażu oraz staż odbywać się będą w języku angielskim.
Tandem GLEN stworzony będzie z uczestnika/czki z Polski i osoby z Niemiec.
Czas trwania stażu: 3 miesiące pomiędzy lipcem a październikiem.
Tematyka/obszar zainteresowania: (społeczna) przedsiębiorczość, edukacja
Obszar zawodowy/kierunek studiów: nauki społeczne, pedagogika, ekonomia,
informatyka, IT/web design, marketing

