HEREDIA, SAN JOSE oraz SAMARA
PROGRAMY WOLONTARIACKIE

Opis programu
Oferujemy Państwu niesamowitą możliwość podróży na Kostarykę i wzięcie udziału w programie
wolontariackim w miejscowościach Heredia, San José oraz Samara w obszarze społecznym, nauce
oraz socjalnym.
Poniżej przedstawiamy listę oferowanych stanowisk:
•
Ministerstwo edukacji: nauczanie lub asystowanie podczas nauczania języka
angielskiego (EFL) w lokalnej szkole podstawowej i średniej.
•
Sierocińce: praca z dziećmi w miejscowych sierocińcach, prowadzenie gier, zabaw i zajęć
sportowych oraz lekcji języka angielskiego
•
Ośrodek odwykowy: praca z lokalną młodzieżą i młodymi osobami uzależnionymi
(zajęcia sportowe, lekcje języka angielskiego, zabawy, pomoc w sprawach
administracyjnych)
•
Program zajęć po szkole: współpraca z lokalnymi organizacjami non-profit aby pomóc
dzieciom: asystowanie podczas nauki, obsługa biblioteki, sztuka, projektowanie graficzne i
inne dostępne pozycje
•
Kliniki/ szpitale: uczestniczenie w podstawowych procedurach w lokalnych klinikach i
szpitalach (wymagane doświadczenie i badania)
•
Edukacja specjalna: asystowanie w nauczaniu w programach zapewniających edukację
specjalną w lokalnych szkołach
•
Centrum dla osób starszych: pomoc w opiece nad osobami starszymi
•
Parki Narodowe: pomoc w konserwacji, rozbudowie, patrol na plaży i wsparcie
administracyjne w parkach narodowych i rezerwatach.
•
Farmy ekologiczne: pomoc w procesie produkcji na farmach ekologicznych na wsiach
•
Stowarzyszenia kobiet: administracja i wsparcie w rozwoju w obszarach wiejskich i
miejskich.
•
Schronisko dla zwierząt: sprzątanie, opieka i zajmowanie się zwierzętami w lokalnym
schronisku.
•
Ochrona żółwi: patrol na plaży, opieka medyczna, wsparcie systemu ochrony żółwi
(jedynie opcja, która akceptuje poziom początkujący (mid-beginner))
•
Ogrody Motyli i Orchidei: wycieczki, utrzymywanie i opieka lokalnych ogrodów motyli i
orchidei.

Wymagania
Minimalny wiek: 18
Akceptowani są studenci wszystkich narodowości
Poziom języka hiszpańskiego: średniozaawansowany lub wyższy znacznie ułatwia
szkolenie oraz współpracę (oprócz „programu ochrony żółwi”, który akceptuje
studentów na poziomie mid-beginner) Co najmniej podstawowy poziom jest wymagany
w momencie rozpoczęcia programu wolontariackiego. Poziom ten jest możliwy do
osiągnięcia w 4 tygodnie przez studentów początkujących.
Poziom wykształcenia i /lub doświadczenie zawodowe: odpowiednia praca i/lub
wykształcenie (prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego)
Umiejętności: które wniosą Państwo do organizacji podczas odbywania praktyk (na
przykład: kwalifikacje nauczycielskie; doświadczenie w budownictwie, zaawansowane
wykształcenie kierunkowe, doświadczenie w metodach nauczania, w sporcie, sztuce,
muzyce, fotografii lub inne krótkoterminowe umiejętności; zarządzanie biblioteką,
doświadczenie w rozwoju projektów społecznych; etc.)
Miejsce praktyk w obszarze pracy socjalnej oraz w sektorze edukacji wymaga co
najmniej 1 miesięcznego pobytu (4 tygodnie). Odbywanie praktyk w sektorze

związanym z środowiskiem jest bardziej elastyczne. Nasza partnerska szkoła językowa
zaleca odbycie praktyk o długości minimum 2 tygodni.
Studenci muszą być elastyczni i otwarci oraz okazywać chęć do nauki oraz
pracy we wszystkich obszarach, w których potrzebna jest pomoc.
Każdy student musi zaakceptować zasady firmy (godzinę rozpoczęcia, godzinę
przerwy obiadowej...)

Szczegóły dotyczące programu wolontariackiego
fef
•
•

Termin rozpoczęcia: każdy poniedziałek (wtorek, jeżeli poniedziałek jest świętem)
Minimalny czas trwania kursu języka hiszpańskiego: 2 tygodnie przed rozpoczęciem
programu wolontariackiego
Minimalny wymagany poziom: początkujący wyższy aby rozpocząć (który osiągnęliby
Państwo uczestnicząc w 4-tygodniowym kursie, rozpoczynając od pierwszego poziomu)
Czas trwania programu wolontariackiego: co najmniej 4 tygodnie (odbycie praktyk w
obszarze związanym ze środowiskiem jest dość elastyczne). Prosze wziąć pod uwagę, iż im
dłuższy będzie Państwa pobyt, tym lepiej, jako iż pomaga to znacznie w usprawnieniu pracy
i zaoszczędzeniu czasu, którego wymaga szkolenie nowych wolontariuszy.
Lokalizacja odbycia praktyk: Heredia, San Jose oraz Samara

•
•

•

W dodatku do naszego regularnego programu, nasza partnerska szkoła wspomaga finansowo
fundację non-profit CREAR Foundation. Rozpoczęty w 2005 roku w kampusie Playa Samara,
program CREAR’s After School Program (ASP) jest dodatkowym programem kreatywnym
stworzonym aby oferować lokalnym dzieciom nowe i lepsze możliwości edukacyjne i artystyczne,
dając im szansę na rozwój ich talentów w różnych obszarach.
Obejmuje tematy: taniec, muzyka, zdrowie, teatr, ogrodnictwo, stolarstwo, informatyka, język
angielski oraz folklor.
Każdy student dokonuje minimalnej opłaty miesięcznej (mniej niż 10 USD na miesiąc) i wielu
otrzymuje całkowite lub częściowe stypendium. Program w większości jest opłacany przez lokalne
firmy i osoby prywatne oraz dzięki staraniom naszych wolontariuszy, kadry nauczycielskiej i
asystentów. Studenci są mile widziani aby poświęcić swój czas i umiejętności na co
najmniej 1 dzień lub na jak więcej czasu mogą! Może to zostać uzgodnione po przyjeździe na
miejsce w naszej partnerskiej szkole oraz nie zawiera dodatkowych opłat (50 USD opłata za
miejsce).
Aby uzyskać więcej informacji na temat oferowanych kursów języka hiszpańskiego na Kostaryce,
prosze odwiedzić stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/kostaryka.htm

Ceny
Opłata rejestracyjna za miejsce praktyk: 99 USD
Obejmuje: doradztwo przy wyborze obszaru praktyk przed przyjazdem lub na miejscu,
komunikacja poprzez maile/telefon z koordynatorem przed i po przyjeździe, wybór miejsca praktyk
zależny od dostępności, Państwa kwalifikacji, spotkanie organizacyjne i warsztaty dotyczące
zaklimatyzowania się w kulturze, opcjonalne cotygodniowe sesje z koordynatorem oraz innymi
wolontariuszami, uczestnictwo we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych.
Nie obejmuje: opłata rejestracyjna, zakwaterowanie (opcjonalne), kurs języka hiszpańskiego,
transfer z lotniska, ubezpieczenie itp.

Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, prosze odwiedzić naszą stronę internetową:
http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/kostaryka/heredia/interculturaheredia/ceny.htm

Zakwaterowanie (opcjonalnie)
Studenci muszą pokryć koszty zakwaterowania oraz wyżywienia. Podczas trwania praktyk mają
możliwość pobytu u rodziny goszczącej i opłacenia tej opcji zakwaterowania w szkole.
Większość miejsc pracy w sektorze związanym ze środowiskiem znajduje się w
odleglejszych terenach, ze względu na co studenci muszą zmienić miejsce zamieszkania.
Opcje zakwaterowania możliwe podczas Państwa kursu językowego oraz pracy na
Kostaryce:
•
Rodzina goszcząca
•
Hotel
•
Rezydencja
Aby uzyskać więcej informacji na temat zakwaterowania prosze odwiedzić nasze strony internetowe:
(Heredia): http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/kostaryka/heredia/interculturaheredia/zakwaterowanie.htm
(Samara): http://www.studyglobal.pl/kursy/dorosli/hiszpanski/kostaryka/samara/samaralanguage-school/zakwaterowanie.htm

Wiza
Aby odbyć wolontariat studenci nie potrzebują wizy dla pracowników.
Kanadyjczycy, Amerykanie i większość Europejczyków może przebywać na terenie Kostaryki do 90
dni posiadając wizę turystyczną, bez konieczności wizyty w ambasadzie.
Po 90 dniach, studenci mogą z łatwością wznowić wizę turystyczną poprzez opuszczanie kraju na
co najmniej 3 dni: to możliwość podróży do Panamy lub Nikaragui. Następnie, powracając na
Kostarykę otrzymają oni nową 3-miesięczną wizę. Ta czynność może być powtarzana
nieskończenie.
Student ponosi odpowiedzialność za przyjazd na miejsce z odpowiednią wizą.
Prosze sprawdzić następującą stronę internetową:
http://www.embassyworld.com/

