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SIND Mental Health søger frivillige til projektarbejde i udviklingslande
SIND Landsforeningen for psykisk sundhed er en forening for alle, der interesserer sig for folk, som er psykisk
sårbare. SIND Mental Health (SMH) er en frivillig arbejdsgruppe under SIND, som arbejder med støtte til
udvikling af bedre livsvilkår for psykisk sårbare i udviklingslande. I øjeblikket samarbejder vi med organisationer i
Uganda, Rwanda og Ghana. Vi arbejder tæt sammen med International Afdeling i Danske Handicaporganisationer i
Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup.
Vi søger nu flere frivillige til at indgå i SMH. Du vil blive en del af en gruppe, som i fælleskab arbejder til gavn for
psykisk sårbare i de tre nævnte lande. Du vil få udviklet din interesse for projektarbejde, og du vil få mulighed for
at deltage i projektrejser, hvor vi har et tæt samarbejde med vores partnerskabsorganisationer. Du vil også kunne
deltage i kurser om organisationsarbejde udbudt af ’Civilsamfund i Udvikling’ (CISU) i Århus og København.
Vores arbejde består primært i udformning af projektbeskrivelser og ansøgninger; projektadministration;
budgetopfølgning; monitorering og evaluering; rapportering.
Det forventes, at du som frivillig deltager aktivt i dette arbejde, og du skal derfor gerne have erfaring med:
•
•
•
•
•
•

Udviklingsarbejde
Skriftlig og mundtlig engelsk
Projektarbejde og projektledelse, herunder udarbejdelse af ansøgninger
Monitorering og evaluering
Formidling: vi har i øjeblikket en del kommunikationsarbejde, som vi ikke har ressourcer til at udføre
Have interesse for psykiatriområdet

Monitorerings- og evalueringsarbejdet kan indebære rejser med projektbesøg til vores samarbejdspartnere.
Udover arbejdet med ansøgninger og projektopfølgning har vi interne møder, som det forventes, du deltager i: dels
fire årlige kvartalsmøder i SMH og dels møder/kurser i Danske Handicaporganisationer, ca. fire gange årligt. Disse
møder finder sted i Høje Taastrup.
Arbejdet er frivilligt, men der refunderes udgifter til transport mv. til møder og kurser samt til projektrejser.
Hvis du vil høre nærmere om ovenstående og/eller er interesseret i at blive frivillig i SMH, så kontakt: Else
Lillebæk på mail: elselillebaek@hotmail.com. Send et par ord om dig selv og om hvorfor du kunne tænke dig at
blive frivillig i SMH, så hører du fra os.
Med venlig hilsen
SIND Mental Health

