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9 HÓNAPOS ÖNKÉNTES LEHETŐSÉG
BANGALORBAN AZ SCMI-NÉL
HELYSZÍN
Az SCMI központi épülete Bangalorban, Karnátaka állam
f

ő városában

van. Az SCMI Ház egy nagyobb épület irodákkal,

szolgálati lakásokkal, konyhával, kisebb termekkel és egy
nagyteremmel, melyet konferenciák, m

ű helyek

és ünnepségek

lebonyolítására használnak. A szervezet India sok más területén is
jelen van és szoros együttm

ű ködést

ápol számos helyi és

nemzetközi szervezettel. A székhely a f

ő város

központi részén

található, egy nagy park közelében. A város számos pontjára
eljuthatunk gyalog, vagy olcsó tuk-tuk taxival. Az SCMI Ház

ő élelmiszerekkel, de
ő ek a gyümölcspiacok,

közelében sok kisebb bolt található alapvet
tömegközlekedéssel könnyen megközelíthet
szupermarketek, bevásárlóközpontok.

AZ ÖNKÉNTESSÉG TARTALMA ÉS
TEVÉKENYSÉGEI
Az irodában a munkaid

ő

hétf

őtől

péntekig 9-t

tart, a helyi alkalmazottak szombat délel

ő tt

ől

16 vagy 17 óráig

is dolgoznak, de neked

csak hétköznapokon kell. Rendezvények alkalmával a munkaid

ő

változhat, ebben fontos, hogy rugalmasan tudj alkalmazkodni. Az
irodai feladatok közé tartozik például a hírlevelek kiküldése,vagy az
ország különböz

ő

régióiban tartott események koordinálása, melyek

célja a hallgatók különböz

ő

társadalmi ügyekkel kapcsolatos

érzékenyítése.

Az els

ő

id

ő szakban leginkább az irodai munkában segédkezel
ő k ellátásában. Ez segíti majd a szervezet

majd

a napi teend

struktúrájának és a munka szervezésének megértését, de annak a
meghatározására is alkalmas, hogy a meglév
érdekl
kés

ő désed

ő bbiekben

ő

készségeid,

és motivációid hogyan hasznosíthatóak a
a szervezet munkájában. Ha szemináriumokra,

konferenciákra kerül sor India más részein, neked is lehet
lesz ezeken részt venni.

ő séged

MIT CSINÁL A FOGADÓ SZERVEZET?

Az els

ő,

bevezet

ő

id

ő szak

ő
ű

után a szervezet különböz

tevékenységeket javasol majd neked, hogy a sokszín

id

ő szakos

ő fordulhat például, hogy néhány
ő f ő iskolán segíted majd a szevezet

tevékenységeiket megismerhesd. El
hétig egy más régióban lév

munkáját. A hallgatók angol tudása gyakran nagyon alacsony és
nincsenek hozzászokva, hogy más kultúrákkal találkozzanak. A
szabadid

ős

események szervezését (szinház, sport, stb.), az angol

nyelv gyakorlását, vagy alap informatikai készségek elsajátítását
fogod támogatni és a kultúrák közötti megértést segíted majd el

ő.

Az indiai társadalom tagjai szigorú hagyományok és normák szerint
élnek, ezért a legnagyobb kihívás a kulturális sokszín

ű ség,

a

szabdság és az igazságosság értékeinek, valamint annak a
közvetítése lesz, hogy az emberek számos különböz

ő

módon élik az

életet és tesznek dolgokat, és ez nem baj.

A f

ő bb

feladatok a következ

ők

lesznek

segítség az irodai munkában (adminisztráció, hírlevelek,
kommunikáció);
az SCMI Ház vezetésének, karbantartásának támogatása;
szemináriumok, események, konferenciák szervezésében és
lebonyolításában való segítségnyújtás;
f

ő iskolák

meglátogatása és események szervezése a hallgatók

ő s tevékenységek, nem formális
ű helyfoglalkozások, képzések);

számára (szabadid
események, m

oktatási

rendezvények szervezése a bangalori hallgatók számára az aktív
állampolgárság és kulturális tudatosság témáiban;
a hallgatók mobilizásáa különböz

ő

társadalmi ügyek mentén.

AZ ÉN ELLENÁLÁSOM
PROJEKT-FELADATOK
Az els

ő

két és fél hónap során

ezeken az alapfeladatokon felül

megismerkedsz majd a helyi kisebbségi csoportok helyzetével,
amivel kapcsolatban a munkatársakkal közösen egy találkozót
szerveztek 2021 januárjában, ahol a fiatalok megoszthatják
egymással a kisebbségi léttel kapcsolatos történeti tudásukat,
tapasztalataikat és gondolataikat.

A második szakaszban azt fogod felderíteni, megismerni, hogy a
helyi fiatalok és az

ő ket

támogató szervezetek hogyan tanúsítanak

ellenállást a társadalmi kirekesztéssel szemben, az egyenl

ő

és aktív

állampolgárság elérése érdekében. Ezeket ismét egy találkozó
alkalmával gy

ű jtitek

össze és osztjátok meg márciusban.

Az utolsó ilyen helyi találkozón, 2021 májusában, különböz

ő

„ storytelling”

majd

módszereket gyakoroltok és népszer

ű sítetek

közösen, amihez módszertani segítséget is kaptok.

Szintén aktívan részt veszel majd a nemzetközi online kapány
el

ő készítésében

és lebonyolításában májusban, melynek címe

Story of Resistance” ( Az én ellenállásom története) lesz.

A projekt keretében Indiában két önkéntes lesz: egy
Magyarországról és egy Olaszországból.

„ My

PRAKTIKUS TUDNIVALÓK
SZÁLLÁS
A szállásod az olasz önkéntessel az SCMI Házban lesz (a szállás
költségeit a projekt fedezi) külön szobában, a lakáshoz tartozó
felszerelt konyhával és fürd

ő szobával.

Fontos tudni, hogy az életszínvonal eltér az Európában
megszokottól! Nem mindenhol jellemz

ő

bizonyos eszközök, pl.

mosógép, mosogatógép megléte a háztartásokban, és a szálláson.
A Wi-Fi kapcsolat garantált a lakásban.

TÁMOGATÁS
Zsebpénz: össesen 816

€

(3

€ /nap),

melyet két összegben, a

szolgálat elején és közepén utalnak majd a helyben nyitott
bankszámládra.
A napi háromszori étkezés vagy havi pénzbeli hozzájárulás
formájában biztosított, vagy hozzáféréssel a fogadó hely
menzájához. Ha rendezvény lesz, a Házban kapsz enni, egyébként
kapsz pénzt az étkezésed fedezésére.

UTAZÁS
Az utazásod megszervezéséért magad leszel felel
vissza (de segítünk), melynek költségét a szervz

ők

ős

Idiába és

820

€

összegig

térítik az eredeti utazási dokumentumok elküldésekor (fizetési
igazolás, jegyek, beszállókártyák). amennyiben a jegy
el

ő finanszírozása

gondot jelent, a küld

A vízum költségeit 60

€ -ig

ő

szervezet segíteni fog.

térítik, az eredeti számlák ellenében.

Amennyiben szükséges, a szállás és a munkavégzés vagy képzések
helye közötti utazási költségeket a szervez

ők

térítik.

PRAKTIKUS TUDNIVALÓK
EGÉSZSÉG
Az egészség- és balesetbiztosításodat a projekt egy privát
biztosítón keresztül fedezi.
A szükséges oltások költségét 150

€ -ig

a szervez

ők

térítik, eredeti

számlák ellenében.

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANULÁS
Helyi nyelvtanfolyamon vehetsz majd részt Angol vagy Hindi
nyelvb

ő l.

A fogadó szervezet által szervezett m
Indulás el
küld

ő-

ő tt,

ű helyeken

is részt vehetsz.

és érkezés után, valamint hazatérés el

ő tt

és után a

és fogadó szervezetek felkészítést biztosítanak, ahol minden

kérdésedre és félelmedre választ kapsz majd. Ezek fontos és
elengedhetetlen részei mind a projektnek, mind pedig a tanulási
folyamatodnak.

KI JELENTKEZHET ?
Magyarországi lakhellyel rendelkez

ő

roma és nem roma

fiatalok 18 és 30 év között.

Fontos, hogy tudj minimális szinten angolul. El

ő nyt

jelent, ha van

már valamilyen külföldi tapasztalatod és nem ez lesz az els

ő

utazásod.
A kulturális távolság nagyon nagy: fontos, hogy ezekre az
eltérésekre fel legyél készülve: más a munkához, az id

ő höz

való

viszonyulás és az emberi kapcsolatok értelmezése. Az emberek a
szabadidejüket másként töltik, mint ahogy mi megszoktuk. Ennek
megértése, elfogadása id

ő be

telik. Ez már a szolgálat elején

nyilvánvalóvá válik és feldolgozása és az alkalmazkodás fontos
eleme a tanulási folyamatnak és az élménynek.

JELENTKEZÉS:
Jelentkezési lap

kitöltése:

https://forms.gle/sRdMrDthqJcyUL1s5

Önéletrajz

motivációs levél

és

elküldése az

anna.daroczi@phirenamenca.eu címre

PROJEKT INFO
Ez az önkéntes szolgálat egy Erasmus Plus KA2 projekt keretében
valósul meg: Kapacitásfejlesztés az ifjúságügy területén afrikai,
karibi és csendes-óceáni országokban, Latin-Ameikában és
Ázsiában – Együttm

ű ködés

az innováció terén és a bevált

gyakorlatok cseréje. Összesen kilenc önéntes cseréjét foglalja
magában India, Magyarország, Nicaragua, Olaszország, és
Spanyolország között; egy ifjúsági cserét Spanyolországban és egy
záró projekttalálkozót Nicaraguában.

SZERVEZETEK
KÜLD Ő SZERVEZET
RGDTS- Phiren Amenca, Magyarország
Az RGDTS - Phiren Amenca roma és nem roma önkéntesek és
önkéntes szervezetek nemzetközi hálózata, mely a nem-formális
tanulás, a párbeszéd és elkötelez

ő dés

el

ő segítésével

lehet

ő séget

teremt a sztereotípiák és a rasszizmus leküzdésére. A szervezet az
aktív társdalmi párbeszéd és elkötelezettség kialakítását segíti el

ő

annak érdekében, hogy egymás megértését, elfogadását és
tiszteletét er

ő sítse

a roma és nem roma fiatalok körében. Mint

ő esélyeket teremt a
ő sorban az önkéntességhez

romák és nem romák közös hálózata, egyenl
társadalom minden fiatalja számára, els
való egyenl

ő

hozzáférés biztosításával.

Web: http://phirenamenca.eu/
Facebook: Phiren Amenca

FOGADÓ SZERVEZET
Student Christian Movement of India (SCMI)
Az Indiai Keresztény Hallgatói Mozgalom (SCMI) olyan jelenlegi és
volt f

ő iskolai

és egyetemi hallgatók és oktatók szövetsége, akik

elközelezettek aziránt, hogy a hitüket tettekre fordítsák. Az SCMI az
évek során generációs, vallásbéli és nyelvi különbségeken átívelve
számos hallgatót inspirált arra, hogy részt vegyen az egyház és a
társadalom átalakításában. Az ökomenizmus, egység, béke és
igazságosság értékeit ápolja és tisztességes és elkötelezett fiatal
vezet
hit

ű

ő ket

képez. Az SCMI különböz

ő

egyházi hagyományok, eltér

emberek, és különféle társadalmi, gazdasági és politikai

vélemények befogadó partnerségére buzdít.
Web: www.scmindia.org
Blog: www.communicationscmi.wordpress.com

ő

