Buenos Aires, ARGENTYNA
PROGRAM WOLONTARIACKI

Opis programu
Wczuj się w miejscową społeczność i spraw, aby zmieniło się życie wielu ludzi. Nasza partnerska
szkoła języka hiszpańskiego pracuje z wieloma organizacjami w Buenos Aires, które pozwalają
studentom na połączenie minimum 2 tygodni kursu języka hiszpańskiego z programem
wolontariackim.
Miejsce odbycia wolontariatu zależny jest od poziomu języka hiszpańskiego studenta oraz jego
innych umiejętności.

Wymagania
Minimum 2 tygodnie kursu języka hiszpańskiego przed rozpoczęciem
wolontariatu + minimum 2 tygodnie wolontariatu (maksimum 24 tygodnie)
Termin rozpoczęcia wolontariatu: każdy poniedziałek (oprócz nauczania języka
angielskiego)
Nauczanie języka angielskiego: wolontariusze muszą posiadać doskonały poziom
języka angielskiego (TOEFL 100, IELTS 6, CPE Cambridge)
Czas pracy wolontatiusza: minimum 15 godzin tygodniowo ( dostępna również
większa liczba godzin)
Możliwość odbycia wolontariatu w trakcie uczestniczenia w kursie języka hiszpańskiego
lub po zakończeniu kursu
Minimalny wiek: 18 lat
Poziomy: początkujący do zaawansowanego (minimum 2 tygodnie standardowego
kursu języka hiszpańskiego)
Projekty znajdują się maksimum 2 godziny drogi od szkoły i mogą odbywać się one w
stolicy lub na prowincji.
Spotkania wolontariackie odbywają się w piątki po kursie języka hiszpańskiego o 14:30
(wliczając szczegółowy program informacyjny, plan zwiedzania, pakiet powitalny +
szansę na poznanie innych wolontariuszy). Studentom podczas swojego pierwszego
dnia programu wolontariackiego w poniedziałek lub wtorek będą towarzyszyć
pracownicy szkoły.

Szczegóły dotyczące programu wolontariackiego
Szkoła oferuje 4 różne rodzaje programów wolontariackich:
•
Nuaczanie języka angielskiego: Wolontariusze będą mieli możliwość odbywania
wolontariatu w różnych szkołach, ośrodkach edukacyjnych i centrach wspierających
edukację młodzieży i dorosłych w Buenos Aires. Wolontariusze są potrzebni aby asystować
studentom podczas ich nauki języka angielskiego jak również aby pomagać nauczycielom
oraz uczestniczyć w przeróżnych zabawach i zajęciach, promując tym samym edukację
jako bardzo ważny element. Program ten nie jest oferowany od 1 do 15 marca, w lipcu
oraz od 10 grudnia do 15 marca 2014 roku.
•
Wolontariat przy osobach pokrzywdzonych: Wolontariusze są potrzebni aby oferować
swoje umiejętności, wiedzę oraz czas osobom pokrzywdzonym w Buenos Aires, które ze
względu na sytuację finansową czy rodzinną są w ciężkiej sytuacji i potrzebują pomocy. To
czas aby zmienić dotychczasową sytuację zyciową tych dzieci i dać im szansę na
stworzenie lepszej przyszłości. Wolontariusze będą pracować z dziećmi aby z dnia na dzień
poprawiać ich byt i środowisko życia.
•
Wolontariat w stowarzyszeniu: Program wolontariatu w stowarzyszeniach w Buenos
Aires koncentruje się na pracy z lokalną ludnością, która jest uboga i pozbawiona wygód i
usług, które przyjmujemy za podstawowe.

•

Wolontariat przy osobach starszych: Wolontariusze będą zapewniać swoje wsparcie w
organizacjach, które sprawują opiekę nad starszymi potrzebującymi osobami.
Wolontariusze będą pracować bezpośrednio z ludźmi: czytanie, zabawy, zajęcia,
przygotowywanie posiłków itp.

Pierwszego dnia wolontariatu, koordynator ds. wolontariatu ze szkoły będzie towarzyszył studentowi
aby przedyskutować program oraz cel wolontariatu.
Student w dalszym ciągu może korzystać z wyposażenia szkoły podczas odbywania wolontariatu.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kursów języka hiszpańskiego, jakie oferujemy w Argentynie,
prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/argentyna/buenos-aires/expanish-buenosaires/kursy-jezyka-hiszpanskiego.htm

Szok kulturowy
Informacje na temat szoku kulturowego:
Aby sprawić, iż Państwa doświadczenie wolontariackie będzie jak najprzyjemniejsze, nasza
partnerska szkoła językowa ustaliła kryterium akceptacji zaangażowania w misję wolontariacką:
•
Niski poziom: Wolontariusze będą pracować jedynie w miejscach, gdzie bardzo łatwo jest
się zaklimatyzować
•
Średni poziom: Wolontariusze mogą mieć konieczność stawić czoła trudnym sytuacjom w
innym środowisku niż to, do którego są oni przyzwyczajeni.
•
Wysoki poziom: Wolontariusze będą musieli stawić czoła trudnym sytuacjom, w których
zdolność do łatwego przyzwyczajenia się i adaptacji nowych rzeczy jest konieczna.

Proces aplikacji
Aplikacja powinna zawierać zapis na kurs językowy, CV oraz list motywacyjny opisujący:
•
Preferowany sektor pracy
•
Planowany czas trwania wolontariatu
•
Oczekiwania wobec doświadczenia wolontariackiego
•
Czas trwania aplikacji: Dwa miesiące przed rozpoczęciem programu wolontariackiego.

Ceny
Opłata rejestracyjna za wolontariat: 350 USD
Obejmuje: miejsce praktyk, dotację na rzecz organizacji, informacje dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa, pakiet powitalny, wprowadzenie, 24-godzinne wsparcie oraz certyfikat na
ukończenie wolontariatu.
Nie obejmuje: zakwaterowanie, transfer, ubezpieczenie, kurs języka hiszpańskiego itp.
Aby uzyskać więcej informacji na temat cen oferowanych w Argentynie prosze odwiedzić naszą
stronę internetową: http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/argentyna/buenosaires/expanish-buenos-aires/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)

Możliwości zakwaterowania podczas nauki języka oraz programu wolontariackiego w Buenos Aires:
•
•
•

Rodzina goszcząca
Mieszkanie dzielone
Rezydencja studencka
Aby uzyskać więcej informacjio na temat oferowanego przez szkołę zakwaterowania, prosze
odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/argentyna/buenos-aires/expanish-buenosaires/zakwaterowanie.htm

Wiza

Posiadacze paszportu z krajów członkowskich Unii Europejskiej mogą przebywać na terenie
Argentyny do 90 dni bez potrzeby ubiegania się o wizę. Przyjeżdżają Państwo do Argentyny jako
turyści. Jeżeli chcą Państwo przedłużyć swój pobyt, mogą Państwo nadal pozostać w Argentynie jako
turyści, ale będą musieli przedłużyć swój pobyt w przeciągu pierwszych 30 dni pobytu w lokalnym
biurze ds. migracji. Bedą Państwo potrzebowali potwierdzenia ze szkoły, ważnego paszportu, lokalne
zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie o niekaralności z Państwa kraju jeżeli planują
Państwo pozostać dłużej niż 6 miesięcy. Prosze pamiętać o regulacjach tranzytowych
obowiązujących w Stanach Zjednoczonych jeżeli planują Państwo swoją podróż do Argentyny przez
Stany Zjednoczone.
Student ponosi odpowiedzialność za przybycie do szkoły z odpowiednią wizą.
Aby uzyskać więcej informacji prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.embassyworld.com/

