
kirkens nødhjelps beredskapsgruppe:

Vann, sanitær og hygiene i katastrofesituasjoner

Trygt vann på Filippinene etter tyfonen Haiyan. 
Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp



Din kompetanse kan biDra til å reDDe liV og linDre nøD! 

Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene (WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter 
og akutte katastrofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre menneskers tilgang til rent 
vann, trygge sanitærforhold og å legge til rette for god hygienepraksis i fattige og marginali-
serte lokalsamfunn.

WASH beredskapsgruppe er en hjørnestein i Kirkens Nødhjelps globale nødhjelpskapasitet. 
Personer med høy fagkompetanse som kan være tilgjengelig på kort varsel er en forutsetning 
for å begrense omfanget av humanitære katastrofer, redde liv og lindre nød.

“Å jobbe med WASH i  
katastrofeområder har 
vært en veldig lærerik 
opplevelse for meg. Jeg 
satt igjen med sterke 
inntrykk fra felt, men 
også med varme, gode 
møter med lokalbefolk-
ningen vi fikk hjelpe.”

Jørgen Blindheim, ingeniør
Oppdrag på Filippinene
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Beskytt liv i katastrofer • Bruk og Bygg kompetanse

Bli en del av et internasjonalt fagmiljø



som Deltaker i Vår bereDskapsgruppe Vil Du:

• Bidra til å sikre rent vann, trygge sanitærforhold og god hygienepraksis i katastrofeområder

•  Bistå lokale partnerorganisasjoner eller Kirkens Nødhjelps landkontorer i utviklingen av 
  WASH-programmer

•  Installere og betjene teknisk utstyr i felt

• Utvikle kompetanse på viktige nødhjelpstema, konfliktsensitivitet og identifikasjon av utsatte 
  grupper             

•  Igangsette, planlegge og gjennomføre opplæring av lokale partnere og jobbe med involvering  
  av lokalbefolkningen

•  Delta i samhandlingsmøter med ACT-alliansen, med FN-aktører og sikre god koordinering 
  mellom aktører i felt

“Jeg er født og oppvokst i et av verdens 
rikeste land, mens millioner av 
mennesker mangler tilgang til grunn- 
leggende menneskerettigheter, som 
rent vann og gode sanitærsystemer. 
Jeg har kompetansen til å hjelpe 
medmennesker i akutte situasjoner, 
og jeg ser på det som et privilegium å 
kunne bidra.”

Åshild Skare, sivilingeniør i VA-teknikk
Oppdrag i Tsjad og Angola



Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe 
fattigdom og urettferdighet. 

Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling av lokalsamfunn. For å fjerne 
årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige 
beslutninger. Kirkens Nødhjelps arbeid utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

Ønsker du å delta i Kirkens Nødhjelps beredskapsgruppe?
Vår WASH beredskapsgruppe består av ingeniører, teknikere og folkehelseeksperter med WASH- 
kompetanse. Medlemmene av gruppen kan sendes ut til Kirkens Nødhjelps internasjonale nødhjelps-
operasjoner eller lånes ut til feltkontorer, partnere innen ACT Alliance eller FN-organisasjoner.

Som medlem av beredskapsgruppen signerer du en toårig intensjonsavtale med Kirkens Nødhjelp og din 
arbeidsgiver. Du må ha mulighet for å ta permisjon og reise ut på kort varsel. Oppdrag gis for perioder på to 
uker til seks måneder, avhengig av behov og egne forutsetninger. Obligatorisk opplæring vil gis før avreise, 
og nye medlemmer vil få mulighet for opplæring i felt.

Ta kontakt!
Silje Holmboe
silje.holmboe@nca.no
+47 924 55 290
www.kirkensnødhjelp.no AN
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