Praktik på ALEF
ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund är en biståndsorganisation som arbetar med rättighetsbaserad
folkbildning för unga och vuxna som har mindre än 4 års grundskoleutbildning, eller ingen alls. ALEF har en
unik metod för att utveckla kursmaterial och utbilda lokala organisationer i att driva s.k. Empowerment
Groups. Grupperna möts och samtalar om sina livsutmaningar, skapar egna texter och lär sig använda läsning
skrivning och räkning för att förändra och ta kontrollen över sina liv och förstå och utkräva sina rättigheter.
ALEF bildades 2010. Vi har kontor i Vinsta i Vällingby, där grundaren och verksamhetsansvarig Hélène Boëthius
är ensam anställd. Vi har flera volontärer som regelbundet jobbar med olika delar av verksamheten. Vi är en
religiöst och politiskt obunden organisation.
Vi har projekt i Uganda, DR Kongo (Sydkivu) och Benin. Sedan starten har över 8000 personer deltagit i
Empowerment Groups i de tre länderna. Verksamheten finansieras med gåvor och bidrag från enskilda
personer och mindre organisationer.
Nu söker vi två praktikanter/trainees. Syftet med praktiken är framför allt att praktikanterna lär sig att förstå
och tillämpa ALEF:s approach i fält. Men vi vill också att praktikanterna får en inblick i hela verksamheten i en
liten biståndsorganisation: administration, ekonomi, planering, styrelsearbete, informationsarbete, insamling,
bidragssökande, påverkansarbete etc.
Praktiken kommer att innehålla ett eller flera besök i fält, bl.a. deltagande i ett seminarium under en månad
där ALEF arbetar tillsammans med den lokala organisationen för att skapa målgruppsanpassade kurser för
Empowerment Groups. Vi ser också gärna att praktikanterna deltar i arbetet efter seminariet att skapa
manualer och kursplaner för liknande seminarier.
Exakt hur praktiken utformas och vad den innehåller beror på praktikantens intresse och förutsättningar. Den
kan vara på deltid eller heltid, eller återkommande perioder under ett par terminer. Det viktiga är att
praktikanten får en god inblick i alla delar av verksamheten, och framför allt lär sig att förstå och tillämpa
ALEF:s metod för att skapa läromedel i folkbildningsprojekt i Afrika.
Vi kan ta emot praktikanter från början av april 2018.
ALEF kan erbjuda en spännande och kreativ miljö, där praktikanten får vara med och påverka en växande
organisation. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att arvodera eller avlöna våra praktikanter, men vi
kan bidra med att delfinansiera fältbesök och resor.
Du som praktiserar hos oss behöver behärska engelska och franska mycket väl i tal och skrift, samt även
svenska. Du ska trivas med att undervisa och leda pedagogiska processer, och ska kunna ta in ny information
snabbt och sammanställa den i tal och skrift. En bakgrund i vuxenutbildning, eller utbildning och erfarenhet av
internationellt bistånd är en merit. Du kommer att behöva lära dig en del om hur språkens ljudsystem
fungerar (fonologi), och du behöver ha en ödmjuk och nyfiken inställning till hur människor fungerar och
relaterar till varandra i olika kulturer.
Om du är intresserad, maila helene@alef.org Läs mer på www.alef.org och www.facebook.com/adultlearning
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