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Vill du vara med i vårt engagerade 

och passionerade team?  

Vi söker: Volontärer 

Var: Mwanza, Tanzania 

Tid: januari-juni 

Ansvarig lokalt: Ni Hekima Pekee (NIHEP) 

 

Vi är 

En svenskösterbottnisk förening som 

startade sin verksamhet 2011. I samarbete 

med lokala krafter arbetar vi för förbättrade 

livsvillkor bland barn och ungdomar och 

deras familjer. Vi jobbar i och med 

lokalsamhället. Mwembes främsta roll är att 

samla in medel till verksamheten, utveckla 

aktiviteter och förmedla volontärer.   

Du är 

Positiv, inspirerande och engagerad 

problemlösare. Redo att pröva nya vägar 

för att utveckla stödarbetet tillsammans 

med vår partner NIHEP. Redo att använda 

och dela med dig av dina kunskaper och 

erfarenheter men även att lära dig lokala 

tillvägagångssätt och arbetsmetoder.  

Vi erbjuder 

Varierade arbetsuppgifter som skräddarsys 

enligt studieområde och intresse. Det kan 

vara fältarbete i form av föräldrastöd, ledare 

av ungdomsgrupper, kreativa klubbar med 

mera och/eller kontorsarbete i form av 

dokumentering och uppdatering av 

websidor, med handledning. 

En möjlighet att praktisera dina kunskaper 

och tillfälle till en personlighetsutvecklande 

erfarenhet. Detta tillsammans med ett 

engagerat lokalt team av fältarbetare. 

 

Våra program just nu 

Föräldrastöd: Stöd till inkomstgenerering; 

deltagarna är indelade i grupper där de kan 

stöda varandra och samarbetar kring en 

inkomstbringande aktivitet. 

Life Skills för flickor: Målgrupp är flickor 

som hoppat av skolan, och målsättning att 

stärka självkänslan, förebygga utsatthet, ge 

möjlighet till praktiska färdigheter och/eller 

återintegrering i skolan.  

Familjestöd: Stöd till extremt utsatta familjer 

genom socialt familjearbete, stöd av barnen 

till skola och tillsammans med vårdnads-

havare hitta vägar till försörjning. 

Övrigt arbete 

Uppföljning av skolgång och hemsituation 

för de 50 barn som förra året stöddes till 

skola av en holländsk organisation. 

Start av projekt finansierat av IMA/UK AID. 

Målgrupp är gravida kvinnor samt mammor 

med barn under 4 månader och målsättning 

att ge information om näringsrik kost, och 

anlägga hemodlingar. 

Assistans och kreativ klubb-verksamhet i   

Iseni Primary School, i klasser för hörsel-

skadade och övriga funktionshindrade. 


