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VAN EGY TÉGLÁM KENYÁBAN  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

A Magyar Önkéntes Liga Egyesület pályázatot hirdet a Hungary Helps Önkéntes Program 

keretén belül önkéntes úton való részvételre Kenyába, a Viktória-tavon levő Rusinga-szigetre 

a Sargy iskola területén megvalósuló programba. Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik 

elhivatottságot éreznek az önkéntes munka és a külföldi közösségek életminőségének javítása 

iránt.  

 

Az önkéntes program időtartama: 2021. július 1. – augusztus 31.  

Helyszín: Kenya, Rusinga-sziget, Sargy School  

Projektet vezető szervezet: Blythswood Care Egyesület (https://www.blythswood.ro/kenya-hu)  

Az önkéntes program fő célkitűzései:  

 A Sargy School tanulói számára július hónapban pedagógiai felzárkóztató „Bible camp” 

nappali tábor szervezése,  

 A Sargy School tanulói számára opcionális tevékenységek, egészséges életmódra, sport 

tevékenységekre való oktatás, 

 Az iskola épülő termeihez kapcsolódó kivitelezési munkákban és a telek rendezésében 

való részvétel,  

 Munka a modell farmon,  

 Oktatási szemléltető anyagok készítése.  

ONLINE TÁJÉKOZTATÓ ESEMÉNY: 2021. március 26. péntek 17:00 (CET)  

Kérjük, szíveskedjék az eseményre előzetesen regisztrálni az alábbi linken: 

https://onkentesliga.secureoffice.hu/index.php/apps/forms/acktaEtaNonAE2mr  

Elvárások:  

 Ajánlólevéllel dokumentált korábbi önkéntes tevékenység,  

 legalább középfokú angol nyelvtudás (további idegennyelv ismeret előnyt jelent),  

 egészségügyi, fizikai, pszichológiai alkalmasság,  

 minimum életkor 21 év,  

 magyar állampolgárság,  

 a kint tartózkodás tervezett végétől számított legalább 6 hónapig érvényes magyar 

útlevél,  

 az önkéntes program által meghatározott oltások elfogadása, részvétel a több lépcsős 

jelentkezési folyamaton és a képzésen.  

Előnyt jelent: 

 Keresztény gyermektáborok szervezésben, illetve gyermekmunkában való tapasztalat,  

 pedagógiai tapasztalat,  

 építkezéshez kapcsolódó befejező munkákban, illetve területrendezési munkákban 

szakmai tapasztalat,  

 mezőgazdasági alapismeretek,  

 a teljes, két hónapos megvalósítási időtartamra vállalt a részvétel.  

https://www.blythswood.ro/kenya-hu
https://onkentesliga.secureoffice.hu/index.php/apps/forms/acktaEtaNonAE2mr
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A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:  

 angol nyelvű önéletrajz,  

 angol nyelvű motivációs levél,  

 korábbi önkéntes tevékenység leírása legfeljebb 1 oldalban,  

 a korábbi önkéntes program felelőse által kiállított ajánlólevél.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 10.. Az írásbeli pályázatot e-mailben csatolt 

dokumentumként az onkentes@onkentesliga.hu e-mail címre várjuk. További információk 

ugyanitt kérhetők. A döntési folyamat során első visszajelzés április 15-ig megtörténik. Április 

hónap második felében egészségügyi tájékoztató, interjúk, pszichológiai szűrés várható, majd 

májusban a végleges kiutazókkal szerződéskötés, a kiutazók felkészítése fog megtörténni.  

 

A Projekt leírása 

A Sargy Oktatási Központ (Sargy Education Centre) a kenyai Rusinga szigetén több mint 

250 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít minőségi oktatást elemi osztályokban, 

hisszük, hogy ez az egyedüli lehetőség a szegénység leküzdésére és a közösség helyben való 

megmaradására.  

Kolozsvári magyar keresztény önkéntesek a Blythswood Románia skóciai 

partnerszervezet által biztosított háttértámogatással 2010 óta állnak partnerségben a Sargy-

központtal. Az évek során felépítettek egy új iskolaépület és egy önkéntes házat, valamint az 

iskola havi működési kiadásait is támogatták.  

Eddig sikerült teljesen felépíteni 5 tantermet, megvásárolták az iskola mellett fekvő 

kb. 8000 m2-es telket, ahol focipálya működik. Felépítették az “önkéntes” házat, amely 12 

személy elszállásolására alkalmas.  

A projekt pénzügyi keretei: 2021 nyári projekt megvalósítására a Magyar Önkéntes 

Liga pályázat útján a kiutazás költségeit fedezi. A támogatás feltételei külön önkéntes szerződés 

keretében kerülnek rögzítésre. A támogatás nem fedezi a projekt megvalósításához szükséges 

helyszíni költségeket és az önkéntes projekthez nem kapcsolódó utazási költségeket. A projekt 

megvalósításához szükséges helyi költségek fedezésére további források szükségesek, melyek 

bevonásához az önkéntes csapat aktív részvételére számítunk.  

A kint tartózkodás alatt szerény, tábori körülményekre kell számítani. Az önkéntes 

program során önálló tevékenységre nincs mód, de a kint tartózkodás során szabadidőben 

szervezett csoportos program saját költségen magvalósítható.  

 


