Aan de slag bij sociale werkplaats Stichting Unu Pikin
Paramaribo, Suriname
Voor MBO en HBO-studenten: sociaal, cultureel, agogisch, pedagogisch.

Stichting Unu Pikin: Schoolmeubilair, -materialen en Bibliotheken
Stichting Unu Pikin is sociale werkplaats waar dagopvang, stage en arbeid wordt geboden aan
jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking en leerlingen van het
speciaal onderwijs, het lager beroepsonderwijs en tweede-kans-onderwijs.

Inhoud van de stage:
De stage heeft te maken met de begeleiding van jonge mensen met een licht verstandelijke
beperking, zoals de deelnemers van de dagopvang (A) en/of de medewerkers van de
productie-afdelingen (B) en/of andere stakeholders, zoals de ouders/verzorgers of
professionals (C).
A: Je biedt de dagelijkse begeleiding bij de taken van de ondersteunings-groep, voert samen
met de deelnemers de taken uit en ontwikkelt educatieve of creatieve projecten.
B: Je biedt individuele begeleiding op diverse vlakken (lezen, geld, sociale vaardigheden) en
verzorgt thema-activiteiten of trainingen.
C: Je onderzoekt de behoefte en verzorgt voorlichting of thema-bijeenkomsten.
Daarnaast woon je de vergaderingen en besprekingen bij, heb je contact met collegaorganisaties, ga je op huisbezoek etc.

Specialisatie:
Afhankelijk van je eigen leerdoelen en eisen van de opleiding (Social Work, HRM, Toegepaste
Psychologie, Pedagogiek, Orthopedagogiek, etc) werk je aan speciale projecten. Bijvoorbeeld:
* Uitwerken van thema-activiteiten, vb gezonde voeding, omgaan met geld.
* Organiseren van een teambuildingactiviteit, vb mbt de mission statement of brandveiligheid.
* Onderzoek doen naar en bevorderen van ouderbetrokkenheid.
* Inzetten van moderne media bij de ondersteuning van medewerkers van de dagopvang.
* Organiseren van een leuke voorlichting of fondsenwervingsactiviteit.
Etc!

Het wordt hoe dan ook een ervaring om nooit te vergeten!
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Wat ga ik doen?
In de ochtend bied je begeleiding bij de taken van de dagopvang of
geef je individuele begeleiding aan de deelnemers of medewerkers.
In de middag doe je mee aan de overleggen met de begeleiders,
doe je onderzoek, leg je contacten met externe deskundigen en
bereid je het creatieve of sociale programma voor, en werk je aan
je schoolopdrachten. Een keer per week vindt er een stage-overleg
plaats, waarbij jouw leerdoelen centraal staan.
Met wie werk ik?
De stage is geschikt voor 1 tot 3 studenten. Van de studenten
wordt verwacht dat zij een sociale opleiding doen en ervaring
hebben met jongeren, in (vrijwilligers-) werk of stage. In de
begeleiding van de deelnemers werk je samen met de vaste
begeleiders. Er wordt gewerkt onder aansturing van directeur
Giovanna Kom (bachelor of education).
Wat zijn mijn werktijden?
De werkplaats is geopend van 8 tot 17.00 uur, maandag tot en met
vrijdag. Er worden afspraken gemaakt over jouw uren en de
taakverdeling, zodat je tijd hebt om aan je schoolopdrachten te
werken. In het weekend en op nationale feestdagen ben je vrij.
Wanneer kan ik komen?
Je kunt komen als er plek is, dus plan je stage op tijdd. Om de
deelnemers niet steeds opnieuw aan iemand te laten wennen, is
de stageperiode bij voorkeur langer dan 3 maanden.
Waar ga ik wonen?
De stichting verhuurt kamers en studio’s om zo wat extra inkomsten
te verkrijgen. Huize Unu Pikin staat naast de werkplaats. Je woont
dan samen met vrijwilligers, studenten of vakantiegangers.
Als je wilt, kun je ook een fiets huren.
Maar het is niet verplicht om hier te verblijven.
Wat kost het?
€ 60.- Hulp bij aanvragen MKV, ophalen luchthaven, eenmalig
€ 185.- Kamer Huize Unu Pikin (of studio € 225.-), pm
€ 30.- Gebruik fiets, pm
€ 30.- Begeleidingskosten, pm
Waar in Suriname?
Mevrouw Giovanna Kom
Unu Pikinweg 5, Boerbuiten, Paramaribo
Tel: (00597-)441900 / (00597-)8600810
stichtingunupikin@gmail.com
Wat als ik vragen heb?
Voor meer informatie over de stichting kun je kijken op de website
en fb-pagina’s. Over de stage en de opdrachten kun je contact
opnemen met Susanne Dekkers, voorzitter in Nederland, door te
bellen op 06-83703840 of door een berichtje te sturen naar
stichtingunupikin.nederland@gmail.com.
www.stichtingunupikin.nl
NL08 RABO 0309986109
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