
TYÖHARJOITTELUUN AFRIKKAAN? 
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Asuuko sinussa seikkailija, joka haluaa kartuttaa työ- ja elämänkokemusta työskentelemällä 
ulkomailla? Pidätkö lapsista ja haluat olla mukana tukemassa heidän hyvinvointiaan? 

Kiinnostaisiko sinua suorittaa työharjoittelusi Afrikassa? 

Nyt sinulla olisi ainutlaatuinen mahdollisuus tulla meille työhar-
joitteluun eteläisen Afrikan sydämeen Zimbabween! Maahan, 
jossa saat tuntea itsesi lämpimästi tervetulleeksi ja jossa lasten 
vilpitön ilo tarttuu jokaiseen.
 Työharjoittelijat ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Luonamme 
Zimbabwessa pääset konkreettisesti mukaan lasten tukitoimin-
taan. Harjoittelu suoritetaan pääasiassa yhteistyökummpanim-
me Dzikwa Trustin toimintakeskuksessa Hararessa, Dzivara-
sekwan kaupunginosassa. 
 
Pyrimme sovittamaan harjoitteluun liittyvät työtehtävät tulijan 
kiinnostuksen ja osaamisen sekä opiskelijoiden oppilaitoksen 
vaatimusten mukaan. Työhön voi kuulua esimerkiksi
-  avustaminen lasten tietosivujen päivittämisessä
- kotikäyntien ja haastattelujen tekeminen sekä sosiaalituen  
 tarpeen selvittely 
-  valokuvaus sekä artikkeleiden, blogien ja nettisivutekstien  
 kirjoittaminen
-  tukiopetus erityisesti matematiikassa ja englannissa
-  kerhojen ja työpajojen vetäminen sekä tietoiskujen 
 pitäminen terveysasioista
-  toimistotyöt ja varainhankinta
-  lasten leikittäminen sekä muun virkistystoiminnan, kuten  
 musiikki-, tanssi-, teatteri-, taide- ja käsityöharrastusten  
 ohjaaminen 
-  luontoretkien ja ympäristötempausten järjestäminen sekä  
 metsänistutusprojektiin osallistuminen
- pallopelien ohjaus (koripallo, jalkapallo ja lippupallo)
-  avustaminen keittiöllä

Pyrimme toteuttamaan harjoittelun projektina, johon kuuluu ly-
hyehkön projektisuunnitelman laadinnan lisäksi seuranta ja lop-
puraportointi. Näin saat myös arvokasta projekti- ja hankehal-
linnollista kokemusta. Työharjoitteluun sisältyy muun muassa:
- tapaamiset sekä paperityöt ja alustava ohjeistus kotimaassa
 lentokenttäkuljetukset Zimbabwessa
- kattava perehdytys ja toiminnan esittely toimintakeskuksella
- majoitus (lähtökohtaisesti yhdistyksen omistamassa 
 talossa), ateriat 2-3 kertaa päivässä sekä käyttövesi
- prepaid sim-kortti
- paikallinen valvoja, joka tukee työssä ja sen suunnittelussa  
 sekä vähintään yksi paikallinen yhteyshenkilö, jolle voi 
 soittaa hätä- tai ongelmatilanteissa työajan ulkopuolella
- todistus työharjoittelusta, palautekeskustelu ja referenssi  
 työnhakuun
- retki esimerkiksi Imiren luonnonpuistoon
Veloitus täysihoidolla, jolla katetaan kulut paikan päällä:
- 4–8 viikkoa: 40 €/pv
- 8–12 viikkoa: 35 €/pv
Koska voimme ottaa kerrallaan vain rajoitetun määrän vie-
raita, toivomme, että ilmoitat kiinnostuksestasi mieluiten 6 kk 
ja vähintään 3 kk etukäteen sähköpostitse tai soittamalla Oili 
Wuolteelle / Risto Heikkiselle. Sähköpostiin on hyvä liittää mo-
tivaatiokirje ja CV. Tapaamme jokaisen työharjoitteluun tulevan 
harjoittelijan ensin Suomessa. 

Oili Wuolle: oili.wuolle@gmail.com / puh. 040 592 2543
Risto Heikkinen: rauhantyot@gmail.com / puh. 050 560 5421 
(Myös WhatsApp)

Yhdistyksemme Zimbabwen Aids-orvot ry tukee 400 lapsen koulunkäyntiä ja yleistä hyvinvointia. Tavoitteenamme on luoda edellytykset köyhien ja 
oppimiskykyisten Dzivarasekwan orpolasten pitkäjänteiselle koulutukselle ja hyvinvoinnille. 25 vuotta sitten perustettu yhdistyksemme on poliitti-

sesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Kaikki lahjoitukset käytetään lyhentämättömänä lasten hyväksi. Pienet hallinnolliset kulut Suomessa katetaan 
yhdistyksen jäsenmaksuilla, ja toiminta Suomessa perustuu vapaaehtoisuuteen.


