Służba ochotnicza w ośrodkach
skautowych
- praktyczny przewodnik

Praca podharcmistrzowska pwd Pauliny Dorosz
Opiekun próby hm Wojciech Konieczny

Hufiec ZHP Gdańsk Wrzeszcz – Oliwa
Chorągiew Gdańska
Gdańsk 2005

1

Co to jest wolontariat?
•
•
•
•

Poświęcanie swojego wolnego czasu i energii na rzecz np.
działalności lokalnej
Jest to działalność ochotnicza
Wolontariat ma charakter bezpłatny, oczywiście zdarzają się
sytuacje, gdy można otrzymać jakieś gratyfikacje pieniężne
Wolontariusz ma do wykonania najczęściej określone zadania

Na czym polega wolontariat w ośrodkach skautowych?
•

•

•

•

Jest to jedna z wielu form wolontariatu zagranicznego (może
także m.in. uczestniczyć z zlotach międzynarodowych jako
tzw. „staff”)
Zakres zadań powiązany jest z specyfiką bazy, można robić
wszystko od prowadzenia zajęć z dziećmi przez pracę w
kuchni, żeglowanie i sprzątanie
Za swoją pracę wolontariusze zazwyczaj nie otrzymują
pieniędzy – mają za to darmowe utrzymanie i „bonusy” np. w
postaci darmowych wycieczek
Pracować w bazie skautowej można od miesiąca nawet i do
roku

Co wyjazd na wolontariat może mi dać? Co da mojemu
szczepowi/drużynie?
• Nowe znajomości
• Podszlifujesz język obcy
• Bazę nowych pomysłów
• Zyskasz ogromne doświadczenie w pracy z ludźmi i innymi
skautami
• Zyskasz całkowicie inne spojrzenie na skauting
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Ogólne zasady służby ochotniczej w ośrodkach skautowych
•
•

•

•

•
•

Wolontariat to przede wszystkim praca, na drugim miejscu stawiamy dopiero
wypoczynek
Przeważnie wolontariusze nie otrzymują gratyfikacji pieniężnych za swoją pracę, mają
za to zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, zdarzają się także tzw. „bonusy”,
czyli np. darmowe wycieczki czy bilety na komunikacje miejską. Nawet, jeżeli
otrzymacie jakiekolwiek pieniądze za swą pracę jest to zazwyczaj skromne
kieszonkowe.
Jadąc na wolontariat reprezentujecie ZHP i dajecie świadectwo o naszej organizacji.
Osoba ubiegająca się o wyjazd musi być aktywnym członkiem ZHP (najlepiej
instruktorem), zapłacone składki oraz pozytywną opinię od komendanta swojego
hufca.
Nie trzeba mówić perfekcyjnie w obcym języku wystarczy znać podstawy.
Praktycznie we wszystkich bazach oprócz rodzinnego języka obowiązuje język
angielski.
Zgłoszenia na wolontariat najlepiej wysyłać 6 miesięcy przed planowanym wyjazdem,
choć zdarzają się bazy, które domagają się zgłoszenia rok przed wyjazdem.
Podróż i ubezpieczenie opłacacie sami, chyba, że baza inaczej zdecyduje bądź uda
wam się dostać dofinansowanie z hufca. Ośrodki należące do programu „European
Scout Voluntary” refundują 50% kosztów podróży.

Procedura wyjazdu:
•

•

•

•

•

•

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do instruktora ds. zagranicy w swoim
hufcu, jeśli brak takiej osoby w hufcu zgłoście się bezpośredni do chorągwi, która
udzieli Ci podstawowych informacji, zapozna ze spisem baz
Krokiem drugim jest wybór bazy pomoże Ci w tym specjalny program European
Scout Voluntary Programme, zrzeszone są w nim bazy przyjmujące wolontariuszy,
pomocna jest również książka „Where to stay in Europe” z tyłu na żółtych
kartkach znajdziesz bazy przyjmujące wolontariuszy
Gdy zdecydujesz się już na konkretną bazę informujesz o tym instruktora ds.
zagranicy z hufca bądź chorągwi, on natomiast sprawdza ją czy nie ma
przeciwwskazań, żeby tam jechać (czy nie było z nią nigdy żadnych problemów)
Po otrzymaniu informacji zwrotnej można się zgłosić, jeżeli formularz
zgłoszeniowy nie jest dostępny trzeba napisać do bazy, zapytać się czy jest
możliwość podjęcia pracy u nich a także prosić o przesłanie formularza
Po wypełnieniu formularza i uzyskaniu pozwolenia od komendanta hufca bądź
dodatkowej opinii (czasami bazy żądają opinii komendanta chorągwi bądź GK-i –
opinie te załatwia już instruktor z chorągwi) chętna osoba spotyka się z
pełnomocnikiem ds. zagranicy z chorągwi w celu sprawdzenia jeszcze raz
wszystkich papierów oraz ostatecznej akceptacji
Po wysłaniu formularzy pozostaje nam już tylko oczekiwanie na odpowiedź
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UWAGA!!!
Aby wyjechać na wolontariat powinieneś mieć ukończone 18 lat,
najlepiej być instruktorem i mieć zapłacone składki członkowskie.

Jak widać zasady są proste i czytelne, problem pojawia się tylko w dwóch
miejscach: gdzie jechać i co zrobić, gdy już się tam dostaniemy ☺

Po pierwsze: Gdzie pojechać?
Do jakiego ośrodka pojechać? Pytanie wydaje się proste, niestety, gdy głębiej się
zastanowimy odpowiedź nie wydaje się już tak jasna. Zastanawiając się gdzie jechać musimy
wziąć pod uwagę parę kwestii.
1. Co tak naprawdę chcemy robić na wolontariacie? Sprzątać pokoje czy prowadzić
zajęcia z dziećmi, a może chcesz spróbować nauczyć kogoś jak się wspinać?
2. Jakie języki znasz? Może warto pojechać tam gdzie będziesz mógł na przykład
podszlifować hiszpański? A może chcesz nauczyć się podstaw szwedzkiego albo
flamandzkiego?
3. Co chciałbyś zobaczyć? Wieżę Eiflla a może Stonheage? Stoi przed Tobą otworem
cały świat, bo niby, czemu miałbyś się ograniczać tylko do Europy, zwiedź Meksyk,
Stany Zjednoczone albo Indie.
4. Wybierając miejsce wyjazdu powinieneś również zwrócić również uwagę na wszelkie
dokumenty potrzebne na granicy, oraz te potrzebne do pobytu w kraju.
5. Pomimo, że część baz refunduje w 50% koszty przejazdu są to zazwyczaj pewne
koszty, dlatego warto przed wysłaniem formularzu zastanowić się jednak czy będzie
nas stać np. na wyjazd do Grecji.
Najbardziej popularnym miejscem wypraw do baz z naszej chorągwi jest ojczyzna
skautingu, czyli Anglia. Znalazły się także osoby, które postawiły podbić obie Ameryki i
zawitały do Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Nasi instruktorzy odwiedzili również:
Niemcy, Szwecję i Danię. Czeka na nas południe Europy oraz nie odkryte jeszcze przez
nikogo Indie.
Wybór kraju nie kończy jednak kwestii gdzie, trzeba podjąć jeszcze decyzję, do której
konkretnie bazy chcemy pojechać. W samej Anglii jest ich kilkanaście, w Szwecji trzy,
tylko Indie i Meksyk posiadają jedną bazę. Tu decyzja zależy już tylko i wyłącznie, co
chcecie robić czy zajmować się pracą w domu czy pracować z ludźmi, każda z rodzaju
tych prac wymaga od was innych umiejętności.
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UWAGA!!!
Zdarzają się bazy, które wymagają od wolontariuszy przynajmniej
podstawowej znajomości języka obowiązującego w danym kraju, jest
tak między innymi we Francji

Po drugie: Kiedy jechać?
Najpopularniejszym terminem wyjazdów na wolontariat jest okres letni. Jeśli planujesz
wyjazd w tym czasie wyślij swoje zgłoszenie jak najwcześniej w końcu jest to najchętniej
wybierany okres przez wolontariuszy.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie wyjechania na dłuższy okres (nawet do roku) o
dowolnej porze roku. Musimy być wtedy jednak przygotowani na załatwienie dodatkowych
pozwoleń na pobyt w kraju.

Po trzecie: Przygotowania czas zacząć!
Oto nadeszła ta radosna wiadomość, zaoferowano Ci pracę w wybranym ośrodku, ogromna
radość, podniecenie i… przyszedł czas na rozpoczęcie przygotowań do wyjazdu.
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej sytuacja związana z wizami, zaproszeniami
oraz wszelkimi dokumentami uległa znacznej poprawie i ułatwieniu. Pomimo to zawsze lepiej
mieć ze sobą list mówiący gdzie jedziecie i w jakim celu.
Sprawa komplikuje się w momencie wyjazdu do państw niezrzeszonych w Unii Europejskiej.
Z reguły na wyjazd dłuższy niż 3 miesiące w granicach Europy potrzebujemy już zezwolenia
państwa, do którego się udajemy.
Natomiast w momencie wyjazdu czy do USA potrzebna jest nam wiza od samego początku
pobytu. Natomiast podczas podróży do Meksyku na samym lotnisku wypełniacie tzw. Tajreta
Turistica.
Informacje o warunki otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów możemy otrzymać w
ambasadach bądź konsulatach.
Oprócz dokumentów potrzebne są nam
oczywiście bilety na przejazd. Niestety nie
zawsze możemy liczyć na to, że pracownik bazy
odbierze nas w jakimś centralnym punkcie.
Musimy przygotować się na samodzielne
dotarcie do bazy. Na szczęście w obecnym
stadium globalizacji zakup potrzebnych nam
biletów a co więcej dokładne rozpoznanie trasy
podróży nie stanowi już żadnego problemu.
Jeżeli trafimy do bazy, która refunduje połowę
kosztów przejazdu ważne jest, aby zachować
wszystkie kwity, które w przyszłości posłużą do odzyskania pieniędzy.
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Po czwarte: Co ze sobą zabrać?
Dla harcerza pakowanie nie jest żadnym problemem, jesteśmy w tym nawet na tyle
wprawieni, że potrafimy spakować się w kostkę na 3 tygodnie w góry (sic!).
Ale co zabrać ze sobą, gdy wyruszamy na podbój innych krajów?
Tradycyjnie bez żadnych nowości musimy zabrać odpowiednie ubrania. Do pracy przede
wszystkim rzeczy wygodne, cześć baz zapewni wam koszulki polo z logo bazy i to one będą
waszym uniformem. Warto także wziąć coś na specjalną okazję, czy to na wyjście do kina,
pubu czy uroczystą kolację z pozostałymi współpracownikami.
Jeśli jedziecie do bazy położonej w górach warto zadbać o własny ekwipunek turystyczny, w
końcu nie jedziecie tylko do pracy, ale aby przeżyć i zobaczyć coś nowego.
Obecnie w każdej bazie otrzymacie po przybyciu świeżą pościel i ręczniki, mimo to lepiej
zapytać się przed wyjazdem upewnić się jak sytuacja wygląda w danej bazie.
Lecz tak naprawdę najważniejsze to zabrać ze sobą jak najwięcej: znaczków, odznaczeń i
pamiątek zarówno tych harcerskich jak i typowo polskich. Otóż może się zdarzyć, że
zostaniecie poproszeni o zaprezentowanie naszego kraju na szerszym forum na przykład przez
stworzenie wystawy na temat Polski czy chociażby powiedzenie o niej parę słów. Pod koniec
natomiast swojej wizyty na pewno znajdą się ludzie, których zechcecie w jakiś sposób
obdarować bądź zostawić im jakąś pamiątkę po własnej osobie. Najlepiej obdarować wtedy te
osoby pamiątkami z Polski.
I jeszcze jedno wybierając się za granicę warto zawsze pozostawić trochę wolnego miejsca w
plecaku, szczególnie, jeśli zarabiacie w bazie, nowych rzeczy przywieziecie z stamtąd, co
niemiara.

Po piąte: Na co się przygotować?
Przede wszystkim na ciężką pracę. Oczywiście jest to wolontariat i nikt do niczego was nie
zmusza, ale… czasem mogą nadejść momenty zwątpienia, gdy zastanawiać się będziecie, po
co? Za co i dlaczego jesteście w tak okrutny wykorzystywani… ☺
Przygotować się trzeba na duża dawkę
rozrywki (niestety tą w większości
musimy zapewnić sobie sami) i
nowych wrażeń. W końcu jedziemy do
całkiem nowego kraju, nowi ludzie,
nowa kultura. Warto z tego korzystać
jak najwięcej.
Odmienność kultur sprawia, że
musimy przygotować się także na inne
podejście do skautingu. Poza Polską w
niewielu krajach znajdziemy podobny
jak nasz 10 punkt prawa harcerskiego (na pewno jeszcze w RPA). Ta mała różnica w praktyce
może okazać się jednak zdumiewająca i szokująca, gdy po posiłku część waszych nowych
kolegów zapali papierosa lub w bazie zostaniecie poproszeni o posprzątanie barku.
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Ale nie tylko podejście do alkoholu może zaskoczyć. W Anglii średnia wieku drużynowych
to 35-40, nie mówiąc już o zakazie dotykania dzieci przez drużynowego (co w praktyce
prowadzi do tego, że nawet podczas pląsów dzieci nie dotykają się nawzajem). W Szwecji
natomiast panuje bardzo swobodna atmosfera w kontaktach damsko-męskich prowadząca do
rozdawania prezerwatyw na zlotach dla wędrowników. Nasza musztra wydaje im się zabawą
wojsko i czymś anachronicznym, mundury mamy owszem ładne, ale kompletnie nie
praktyczne, nie mówiąc już o naszych odznaczeniach i funkcjach.

Po szóste: Jak wykorzystać wolny czas?
Zwiedzać, zwiedzać i jeszcze raz zwiedzać. Podróżujcie ile tylko się da, z reguły będziecie
mieli przynajmniej jeden lub dwa dni w tygodni wolne i wykorzystujcie je w maksymalny
sposób. Jeżeli pracując w Anglii zaplanujecie krótki wypad do Szkocji na trzy dni
zapewniam, że bez problemu otrzymacie wolne.
. A trzeba korzystać z nadarzających się okazji i zwiedzajcie, co się tylko da (będąc w Anglii
koniecznie musicie wybrać się do pobliskiego miasteczka bądź wsi jest to przeżycie
estetyczne jedyne w swoim rodzaju).
Jak nigdzie indziej macie szansę na poznanie całkowicie nowej kultury od podszewki. Może
wydawać się to śmieszne, ale nawet tak błaha rzecz jak oglądanie telewizji może przybliżyć
was do na przykład niemieckiego spojrzenia na różnorakie kwestie. Czytajcie gazety,
wychodźcie jak najczęściej, zwiedzajcie okolicę i rozmawiajcie z ludźmi.
Te nowe znajomości wykorzystujcie również do zdobycia jak największe wiedzy na temat
„ich” skautingu, historii, metod wychowawczych.
Do baz skautowych przyjeżdżają ludzie z całego świata, dzięki temu jesteście w stanie zdobyć
dodatkową wiedzę na temat skautingu na przykład w Boliwii czy Korei Południowej, możecie
poznać ich zwyczaje i kulturę.

Po siódme: Jak wykorzystać wolontariat po powrocie do
domu?
Gdy w końcu nadejdzie moment powrotu do domu nadchodzi czas, aby wykorzystać wszelkie
doświadczenia z wolontariatu. A oto kilka pomysłów, co można zrobić:
•

•
•
•
•

Zaprzyjaźniliście się z osobą, która zajmuje się skautami w tym samym wieku, co
wasi harcerze? A może tak zorganizować wspólny obóz? Kwestie finansowe nie są tu
problemem, zawsze można wykorzystać do zdobycia pieniędzy, granty.
Zorganizuj wystawę na temat skautingu w……….. (tu wstaw kraj, w którym byłeś na
wolontariacie)
Zorganizuj międzynarodowe obchody Dnia Myśli Braterskiej – przedstaw krótko idee
tego dnia, a następnie przejdź do świętowania przy pomocy choćby IRCa
Jeśli mowa już o komputerach warto wziąć udział w Joti, czyli Światowym
Skautowym Jamboree w Internecie
A może wykorzystać doświadczenia w śródrocznej pracy z zuchami i harcerzami
zdobywając odpowiednie sprawności
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A teraz kilka opisów baz, w których byli instruktorzy z naszej chorągwi.
nazwa bazy
państwo
położenie w państwie, najbliższe miasto,
odległość do miasta, dojazd
co można zwiedzać w okolicy?

min-max okres wolontariatu
najczęściej wykonywane zajęcia

harmonogram dnia: ilość godzin pracy itd.

ilość dni wolnych

wynagrodzenie
jaki sprzęt na bazie, czy jest możliwość
korzystania z niego
języki używane w bazie
dofinansowanie kosztów podróży
koszt podróży
czy potrzebna wiza?
czas oczekiwania na decyzje o przyjęciu na
wolontariat
gdzie śpią wolontariusze, wyposażenie,
standard pokoi
ilość wolontariuszy, płeć
średni wiek wolontariuszy
narodowość wolontariuszy

plusy

minusy

KONTAKT DO BAZY
e-mail, strona domowa
telefon, fax

Pfadfinderzentrum Immenhausen (BdP)
Niemcy
Centralne Niemcy, ok. 20 km od Kassel, dojazd z Kassel pociągiem
Muzeum szkła w Immenhausen, w Kassel znajduje się kilka wartych obejrzenia obiektów
(Herkules, zespół pałacowo zamkowy z pięknymi ogrodami, wodnymi kaskadami na górze
Herkules, na której znajduje się Monument na cześć starożytnego Herkulesa; ponadto
Orangerie – muzea w pałacu)
1 miesiąc
Dwa tygodnie - praca programowa z zuchami, służby w kuchni, sprzątanie terenu, sprzątanie
toalet
Kolejne dwa tygodnie – prace na rzecz bazy (sprzątanie, malowanie, konserwacja małej
architektury - huśtawek, ławek, altanek, ozdabianie terenu, budowa elementów małej
architektury – np. drewnianych ogrodowych instrumentów muzycznych)
Bardzo różnie, w zależności od dnia i okoliczności (od 4 do 15h pracy)
8-9 śniadanie
9-12 praca
12-13 lunch
13-18 praca (nie zawsze)
18-19 kolacja
19-23 praca (podczas zuchowego lata)
Jeden dzień wolny na tydzień pracy
(tym razem dobrze było to rozegrane, miałyśmy po 10 dniach pracy 4 dni wolnego i później
jeszcze 1 cały dzień i kilka razy wolne popołudnie – było dobrze)
25∉/tydzień
Rowery (bardzo stare i bardzo śmieszne), komputer, internet, ksero, projektor
komputerowy, rzutnik - jest możliwość korzystania
Oficjalnie – niemiecki (jako obowiązkowy), nieoficjalnie – angielski (prawie wszyscy się nim
posługują, ale trzeba zachęcać do mówienia w tym języku)
BdP zwróciło koszty podróży na terenie Niemiec, czekamy na decyzję Skautowego Biura
Europejskiego Regionu, czy zwrócą nam jeszcze jakieś koszty
Łącznie około 640zł
nie
Około 3 m-ce
Wolontariusze śpią w pokoju trzyosobowym, z wnęką – toaletką i kuchnią na piętrze. Na
parterze są toalety z prysznicami. Warunki bardzo dobre. W pokoju telewizor, radio.
Kuchnia bardzo dobrze wyposażona.
3 osoby – dziewczyny (przez cały okres wolontariatu)
w trakcie zuchowego lata – dodatkowo 4 osoby (dziewczyny), Niemki
Średnia matematyczna – 18 lat
1os – Tajwan
2os – Polska
(w trakcie zuchowego lata, dodatkowo 4 os – Niemcy)
•
Bardzo dobre warunki mieszkaniowe
•
Możliwość wymiany doświadczeń w pracy z dziećmi
•
Możliwość szkolenia języka
•
Nowy warsztat pracy, bank pomysłów
•
Piękne miejsce, pomimo pracy, czasami bardzo ciężkiej, odpoczynek poprzez
możliwość przebywania z naturą
•
Czasami spore niedopowiedzenia odnośnie codziennych zajęć
•
Brak motywacji po wyjeździe zuchów i instruktorów
•
Zbyt mało uśmiechu i serdeczności oraz rozmów z naszą opiekunką
•
Czasami miałyśmy wrażenie, że opiekunowie nie wiedzieli, co z nami zrobić

Christian-Rave@web.de, www.zentrumpfadfinden.de
+495673925304, +495673925306
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nazwa bazy

Foxlease

państwo

Wielka Brytania

położenie w państwie, najbliższe miasto,
odległość do miasta
min-max okres wolontariatu

pd Anglia, miasto Southampton - 8 mil

najczęściej wykonywane zajęcia

ilość dni wolnych

sprzątanie pokoi, nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłkach , mycie naczyń, prasowanie,
segregacja pościeli, dyżury w kuchni- pomoc kucharzom
zmiany 8 godzinne, rozbite na część przedpołudniową i wieczorną lub w całości od 12-20, lub
8-16
2 na tydzień + 1,5 dnia na każdy przepracowany miesiąc

wolontariat tylko dla dziewcząt

tak

wynagrodzenie

75 funtów/ tydzień

jaki sprzęt na bazie, czy jest możliwość
korzystania z niego
języki używane w bazie

stanowisko łucznicze, kajaki( małe jeziorko tylko do treningów), wieża do climbingu, basen
kryty, boisko do koszykówki. Niestety wolontariusze nie maja prawa do korzystania ze
sprzętu sportowego bazy
angielski

zwrot kosztów podróży

nie

koszt podróży

ok 500 - 600 zł w obie strony - przejazd autokarem +
bilet autobusowy Londyn - Southampton ( 11 funtów w 1 stronę)
nie

harmonogram dnia

czy potrzebna wiza?
czas oczekiwania na decyzje o przyjęciu na
wolontariat
gdzie śpią wolontariusze, wyposażenie,
standard pokoi

min 6 tyg., max 1 rok

1-2 miesiące

średni wiek wolontariuszy

specjalny dom dla House Asssistantów w odległości 5 min drogi od głównego DOMU/ miejsca
pracy/, 4 małe pokoje-sypialnie/2 jednoosobowe+ 2 dwuosobowe/ kuchnia-lodówka,
zamrażarka, pralka automatyczna, suszarka, wc+ kabina prysznicowa i dodatkowo: osobna
łazienka z wanną i osobne wc, duży pokój dzienny- z zestawem wypoczynkowym, telewizorem,
odtwarzaczem video, pianinem mały taras-doskonały do organizowania przyjęć przy grillu,
kawałek trawnika, krzaki jeżyn!!! Absolutna autonomiczność Lodge- można przenocować
znajomych przyjeżdżających w odwiedziny
5 house assistantów - dziewcząt /19-25l./+instruktorzy (głownie Brytyjczycy - specjaliści
od climbingu, łucznictwa, kajakarstwa)+ wolontariusze obsługujący biuro i sklepik (od 16 l,
Anglicy)
20 - 22 lata

narodowość wolontariuszy

różne - cały świat ( Korea, RPA, Rosja, USA)

ilość wolontariuszy, płeć

plusy

minusy

KONTAKT DO BAZY
e-mail, strona domowa
telefon, fax

•
•
•
•
•
•

rewelacyjna atmosfera
dobrze rozwinięta sieć komunikacjimożna szybko dojechać w wiele ciekawych miejsc
wyłączność i swoboda w domku dla wolontariuszy
brak możliwość korzystania ze sprzętu na bazie (rowery, łuki itp.)
słaby kontakt z grupami przebywającymi na bazie
słaby dostęp do internetu

foxlease@ girlguiding.org.uk
0044 02389 282638
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nazwa bazy
państwo, baza
położenie w państwie, najbliższe
miasto, odległość do miasta, dojazd
co można zwiedzać w okolicy?

min-max okres wolontariatu
najczęściej wykonywane zajęcia

harmonogram dnia: ilość godzin
pracy itd.
ilość dni wolnych
wynagrodzenie

jaki sprzęt na bazie, czy jest
możliwość korzystania z niego
języki używane w bazie
dofinansowanie kosztów podróży
koszt podróży
czy potrzebna wiza?

czas oczekiwania na decyzje o
przyjęciu na wolontariat
gdzie śpią wolontariusze,
wyposażenie, standard pokoi
ilość wolontariuszy, płeć
średni wiek wolontariuszy
narodowość wolontariuszy
plusy

minusy

KONTAKT DO BAZY
e-mail, strona domowa
telefon, fax

Nuestra Cabańa (hisp.)/Our Cabańa (ang.)
Meksyk
2 godziny drogi autobusem od Miasta Meksyk, 15min od centrum miasteczka Cuernavaca
(komunikacja wewnątrz miasteczka – autobusami lub taksówkami)
W samej Cuernavace: Ogrody Juareza, Pałac Kortesa i Museo Regional Cuauhnahuac, Zespół
katedralny, Salto de san Anton – czyli 36mertowy wodospad niemalże w centrum miasta,
Piramida Teopanzolco, Muzeum Bordy (przepiękne!!!)
W okolicy jest też wiele ciekawych miejsc wartych odwiedzenia podczas przerw między
sesjami (Taxco, Malinalco, Xocicalco, ...)
Można pracować 6 tygodni jako Hause Volunteer albo cały sezon letni tudzież zimowy (prawie 4
miesiące) jako Programem Volunteer.
Jako Hause Volunteer nadzoruje się nakrywanie stołów przed każdym posiłkiem i wyciera się
naczynia po posiłku. Każdego wieczoru należy nadzorować sprzątanie Craft Hause’u (coś jak
sala plastyczna), Mixcuacalli ( świetlica) i jadalni (to zadania do podziału między trzech
wolontariuszy). Poza tym sprawuje się raz na sesję dyżur w biurze (odbierać telefony etc...)
Poaza tym jest się na każde zawołanie wolontariuszy programowych (czyli często), kucharek
(rzadko ☺) i Komendantki bazy...
Pracuje się od świtu do nocy☺ Pobudka o 6.45 żeby przygotować jadalnię na śniadanie typu
„szwedzki stół”. Do łóżka można iść po posprzątaniu tego, co się akurat miało pod opieką –
zwykle nie później niż o 23:00... ale 7 godzin snu to i tak duuużo za mało ☺
Są zwykle jakieś przerwy między sesjami (czyli tygodniowymi turnusami). Ja miałam 8 dni
wolnych na 45-dniowy okres pracy.
Jako Hause Volunteer otrzymuje się 4 USD dziennie – jako „kieszonkowe”, to bardzo
niewiele(!!!) ale nie bez kozery nazywa się to wolontariat☺
Programme Volunteers dostają oprócz tego zwrot kosztów podróży, ale nie więcej niż 500
USD.
Jest boisko do tenisa, ale jeśli już ktoś grał – to własnym sprzętem. Jest boisko do siatkówki i
różnorakie zabawki... No i oczywiście BASEN – z którego kadra może korzystać bez
ograniczeń... Po dniu męczącej pracy – to było najlepsze rozwiązanie...
angielski i hiszpański
brak
W najtańszej wersji – ok.500 USD
Nie – na lotnisku docelowym wypełnia się tzw. Tarjeta Turistica = kartę turystyczną. Możne
ona zostać wystawiona z 15/30/60/90 dniowym terminem ważności i trzeba jej pilnować jak
oka w głowie (zdarzyła mi się konfrontacja z meksykańską policją i wtedy karta i paszport
okazały się niezbędne)
Selekcja na sezon letni przeprowadzana jest w pierwszym tygodniu grudnia – a termin
nadsyłana zgłoszeń to 30 listopada. Ja odpowiedź otrzymałam 08.12.
Wolontariusze mają swój osobny dom z własna kuchnią. Śpi się w pokojach 2/3-osobowych.
Wysoki standard.
Na cały sezon letni przyjęte są 4 wolontariuszki programowe i łącznie 9 Hause Vulunteers,
które wymieniają się, co 6 tygodni.
22, 14 ☺
Argentyna, USA, Wielka Brytania, Finlandia, Kanada...
•
Możliwość poznania niesamowitej kultury meksykańskiej
•
Życiowa lekcja tolerancji kulturowej
•
Ekspresowy kurs języka hiszpańskiego
•
Wspaniałe międzynarodowe znajomości
•
Niewiarygodne doświadczenie uczące mnóstwa rzeczy!!!
•
•
•

Koszty dojazdu!
Częsta monotonia pracy
Częste niewyspanie ☺

cabana@infosel.net.mx
www.ourcabana.org
tel: +52-777-315-26-50
fax: +52-777-315-28-97
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nazwa bazy
państwo
położenie w państwie, najbliższe
miasto, odległość do miasta, dojazd
co można zwiedzać w okolicy?

Vassaro Scout Centre
Szwecja
140 km na północ od Sztokholmu, mała wysepka na wschodnim wybrzeżu Szwecji

ilość wolontariuszy, płeć
średni wiek wolontariuszy
narodowość wolontariuszy

Do 60 osób w normalnym tygodniu pracy, na boomerangu (zlocie) nawet 400 (KOSZMAR!!!)
18 lat
Głownie Szwedzi, choć byli nawet ludzie z Boliwii czy chłopak z Korei Południowej. Głównie
wolontariusze z innych krajów pochodzą z rejonu Europy Środkowej.

plusy

•
•

Wyspa jest odcięta od świata, więc możliwość zwiedzania nie jest za duża, oczywiście można
przedostać się na suchy ląd i pooglądać okolice, która składa się głównie z małych malowniczych
wiosek. Pływając na statku lub pracując we fladanie (przystań) można podziwiać także piękne
okoliczne wysepki.
min-max okres wolontariatu
Dla zagranicznych wolontariuszy jest to najczęściej okres 4-5 tygodni, oczywiście można
przyjechać na tydzień lub dwa tygodnie, lecz robią to osoby, które już wcześniej pracowały na
wyspie.
najczęściej wykonywane zajęcia
Gdzie będziesz pracował zależy od ciebie, to ty wybierasz przy aplikacji, co chcesz robić. Szersze
info znajduje się na ten temat na stronie internetowej bazy. Możesz pracować w kuchni, przy
pakowaniu jedzenia, w programie, w ekipie traktora, możesz sprzątać lub pływać cały dzień na
żaglach.
harmonogram dnia: ilość godzin pracy Pracę najczęściej zaczyna się tuż po śniadaniu (ok. 8.30), kończy, gdy robota jest zrobiona, w
itd.
ekstremalnych warunkach zdarzyło mi się pracować do północy, traktor w tym okresie pracował do
2, 3 nad ranem. Ale nie bójcie się - to się więcej nie powtórzy a najczęściej, jeśli pracujecie
szybko, to możecie mieć wolne nawet i pół dnia.
ilość dni wolnych
Brak dni wolnych, pracuje się 7 dni w tygodniu. Możecie mieć wolne tylko wcześniej musicie ustalić
to z szefostwem.
wolontariat tylko dla dziewcząt
Baza koedukacyjna ☺
wynagrodzenie
40 koron na dzień (nie za dużo)
jaki sprzęt na bazie, czy jest Żaglówki, kajaki – możliwość korzystania z nich w wolnym czasie
możliwość korzystania z niego
języki używane w bazie
Szwedzki i angielski
dofinansowanie kosztów podróży
tak
koszt podróży
Bilet promem do Szwecji kosztował nas 780 koron (był otwarty). Koszt dojazdu z Nynesham do
bazy około 120 koron.
czy potrzebna wiza?
nie
czas oczekiwania na decyzję o Do lutego baza zbiera podania, najpóźniej w marcu informują czy zostało się przyjętym.
przyjęciu na wolontariat
gdzie śpią wolontariusze, wyposażenie, Pokoje 2-6 osobowe z zlewem, prysznice i toalety na zewnątrz. Nie za duże, ale przytulne. Tak
standard pokoi
naprawdę jest to mało ważne, bo w tych pomieszczeniach będziecie tylko spać.

•
•

minusy

•
•
•
•

KONTAKT DO BAZY
e-mail, strona domowa
telefon, fax

Możliwość poznania ogromnej ilości ludzi i nawiązania niesamowitych przyjaźni
To, że płacą: mało, ale zawsze to wystarczy, aby zatrzymać się w Sztokholmie parę dni
(oczywiście o ile nie wydacie wszystkiego w sklepiku)
Na Vassaro nie ma czasu, aby się nudzić, jest tyle rzeczy do robienia, jeśli nie pracujesz
możesz żeglować, pójść na traper trail lub po prostu pozwiedzać wyspę...a wieczorem do sauny!
Szwedzi są bardzo przyjaznym narodem i naprawdę wszyscy znają angielski, oczywiście może
się zdarzyć, że traficie na takich, którzy nie będą chcieli go używać, lecz nie przejmujcie się
pójdźcie do kogoś innego on wam pomoże.
Trzeba niektórym na bazie przypominać, że niektórzy nie znają szwedzkiego i nie rozumieją, co
oni mówią. Pytać szczególnie, jeśli chodzi o rzeczy, które macie wykonać w pracy.
Nie ma wolnych dni! Po 4 tygodniach pracy non stop nawet Herkules padałby na twarz.
Baza jest odcięta od świata, przez to w mniejszy sposób jesteśmy poznać Szwecję
(przynajmniej w moim odczuciu).
No i największy ból: wszystko jest po szwedzku, niby nic, w końcu to Szwecja a jednak problem,
jeśli nie znasz języka.

www.vassaro.nu
+ 46-8 652 05 10, fax: +46-8 653 35 11
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Training and Activity Centre WADDOW HALL
Wielka Brytania
położenie, najbliższe miasto, odległość północna część Wielkiej Brytanii, Lancashire
do miasta, dojazd
1h drogi od Manchesteru; najbliższe miasteczko – Clithroe (1,2 km)
co można zwiedzać w okolicy?
cudowne, angielskie tereny; uniwersytety ☺
nieokreślone (byli ludzie, co przyjeżdżali na krótki okres czasu, była też Jo, która spędziła tam niespełna
min-max okres wolontariatu
rok… i miała dość ;) )
nazwa bazy

państwo, baza

sprzątanie pokoi, pomoc w kuchni, nakrywanie do stołów, segregacja sztućców
zmywanie naczyń (haha, urządziliśmy konkurs, kto najdłużej wytrzyma, zmywając naczynia… Polska górą!
najczęściej wykonywane zajęcia

harmonogram dnia: ilość godzin pracy
itd.
ilość dni wolnych
wolontariat tylko dla dziewcząt
wynagrodzenie

jaki sprzęt na bazie, czy jest
możliwość korzystania z niego

języki używane w bazie
zwrot kosztów podróży
koszt podróży
czy potrzebna wiza?
czas oczekiwania na decyzje o
przyjęciu na wolontariat
gdzie śpią wolontariusze,
wyposażenie, standard pokoi
ilość wolontariuszy, płeć
średni wiek wolontariuszy
narodowość wolontariuszy

plusy

minusy

KONTAKT DO BAZY
e-mail, strona domowa
telefon, fax

8h non-stop! Ale potem nie mogłam już patrzeć na stertę brudnych naczyń!
ogólnie – ‘przynieś, podaj, pozamiataj’ (wliczając prace ręczne)
Ale najlepsza praca to prasowanie na takiej śmiesznej maszynie i uzupełnianie automatu
z napojami puszkami!
8h dziennie, z przerwą na lunch i 15min na herbatkę (płatna przerwa! Co weszło od tego roku
i było ogromnym zdziwieniem dla stałych pracowników)
przeważnie 9-17, 14-22, ale również 7-15, 8-16, 10-18 i… pracowałam raz od 6 do 14 :D
2 dni na tydzień + 1,5 dnia po przepracowanym miesiącu gratis!
żeńska baza, ale byli też osobnicy płci męskiej
87 £ / tydzień
rowery górskie, ścianka wspinaczkowa (spędzałam na niej bardzo dużo czasu, choć była trochę ‘niziutka’…
czasami miałam bliskie spotkania z sufitem a co za tym idzie z podłogą; a raz nawet musiałam górą
wychodzić, bo moja kochana Katie zamknęła mnie tam), trawiaste sanki ☺, łuki (po pierwszym spróbowaniu
odechciało mi się zabawy z nimi jak następnego dnia zobaczyłam swoje posiniaczone ręce)
można było korzystać do woli
angielski
nie
ok. 400 – 500 zł (ja z kartą Euro26 po zniżce płaciłam 416 zł) Gdańsk-Manchester
nie, ale trzeba cierpliwie przejść przez granicę
różnie, ja miałam akurat pecha, bo internet im padł i musiałam trochę się naczekać, ale się opłaciło!
Annexie ☺ dom dla wolontariuszy
2 x dwuosobowy pokój, 1 x jednoosobowy, pokój gościnny (+staaaary komputer, bez Internetu, TV+video),
kuchnia (z tym, co trzeba), łazienka (mogłaby być bardziej zadbana, ale jakoś da się przeżyć)
ilość każdym pokoju łóżka, szafki, stolik, szafa
3x dziewczyny z Anglii, 1x Korea Południowa, 1x Turcja, 1x osobnik płci męskiej z Anglii
22 lata (ja jak zwykle byłam najmłodsza, ale wcale mi to nie przeszkadzało ☺ )
Anglia, Korea, Turcja, POLSKA ☺
•
Superfajowi ludzie
•
Superfajowi ludzie
•
Superfajowi ludzie
•
Możliwości nawiązania wspaniałych przyjaźni! :D
•
Przecudowne tereny
•
Obcowanie z bardzo urozmaiconym językiem
•
Możliwość korzystania ze wszystkiego, co znajduje się w bazie
•
Doświadczenie życia!
•
czasami monotonia zajęć daje się we znaki
•
niskie stropy i przejścia, co mogłam zauważyć na mojej poobijanej głowie
•
niekiedy jedzenie angielskie nie do zniesienia
•
mała możliwość poznania idei harcerstwa angielskiego (o ile samemu się o to nie zadba)

http://www.girlguiding.org.uk/tacs/waddow/
tel: +44 1200 423 186
fax: +44 1200 427 460

waddow@girlguiding.org.uk
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A teraz przykładowe formularze z wybranych baz

Blackwell Court Application Form
Name________________________________________________________
Address_______________________________________________________
_____________________________________________________________
Tel.__________________________________________________________
e-mail________________________________________________________
Date of Birth_________________________
Please state which national scout organisation you are a member of.
_____________________________________________________________
You must get your national headquarters to stamp this form before sending it back to Blackwell
Court.
Please stamp here: _____________________________________________
What skills or activity qualifications do you have?
Do you have any medical conditions which may affect your work?
If yes please state.
References
Please supply names and addresses of two people who can provide references
Name________________________________________________________
Address_______________________________________________________
Tel.__________________________e-mail___________________________
Name________________________________________________________
Address_______________________________________________________
Tel.__________________________e-mail___________________________
Please tell us why you want to volunteer at Blackwell Court:

What dates are you available? from_______________to________________
Signed____________________________________Date________________
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Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) e.V.

National ScoutCentre Immenhausen
Application Form for Members of the Volunteer Campstaff (06.08.-06.08.2003)
Photograph
FirstName: _______________________ FamilyName ________________________________
StreetAddress:________________________________________________________________
City: _________________________________________________Postcode: ______________
Phonenumber: ______________________Faxnumber: _______________________________
Email: _____________________________________________________________________
Dateof birth: ________ Citizensof (Country): _______________ Passport Number: _________
Emergency address (name&address&telephon):_____________________________________________________________________

Profession (if student please specify your main subjects):_______________________________________
___________________________________________________________________________
Scoutingactivities:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
German language skills: very good good medium poor none
English language skills: very good good medium poor none
There are the following restrictions for my work at Immenhausen (e.g. allergies, medical, etc.):
___________________________________________________________________________
Please describe on the back/another page your Scouting/Guiding/Music and
professionellexperiences, your expectations for Immenhausen and how you feel you can
contribute to the centre.
Statemant of the International Commissioner or the National Headquarters
We confirm herewith that the above mentioned person is a registered member of our national
Scout/Guide Association and of WOSM. He/She is in the position to work in a Scout centre as a
volunteer staff.
Place,
Date:_______________________________Signature/Position:_________________________

14

OUR CABAÑA PROGRAM VOLUNTEER
APPLICATION FORM

Name
Address:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Country:

_______________________________________________________________________

Preferred dates of sessions
Telephone number ____________________________________

Date of Birth __________________________

Fax:

________________________________________

Height:_______________________________

E-mail:

________________________________________

Weight: ______________________________

EDUCATION: Please list your highest level of education and qualifications:
Qualification
Dates
______________________________________________________________
_________________________
______________________________________________________________

_________________________

EMPLOYMENT: Please list your three most recent jobs (with dates) and responsibilities:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________

GIRL GUIDING/GIRL SCOUTING: Please list your Guiding/Scouting history, including any
international experience: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Current Position in Guiding/Girl Scouting: ____________________________________________________________
LANGUAGES (indicate fluency):
English ________________________________________________________________________________________
Spanish ________________________________________________________________________________________
Other _________________________________________________________________________________________
Hobbies:
______________________________________________________________________________________________
Have you applied, or are you applying to any other world centre? _____ (yes) _____(no)
Have you already worked at a world centre? _____ (yes) _____ (no) If yes, which one? _________________________
Please provide three references: one from Guiding/Scouting, one from education or employment, and one personal. The
references should be sent directly to the World Centre Manager, and include the length of time the referee has known the
applicant, and in what capacity, as well as the applicant’s suitability for the position. Please attach a recent photo of yourself to
this application.

_____________________________________
Signature of National International Commissioner or
National Association President.

_________________________
Signature of Applicant
Please turn over.

15

Vassaro Scout Center
First name

Family name

Birthdate
(year, month, day)

Telephone

E-mail

Mobilephone

Fax

Telephone work

I would like to work as

or work as

Scout/Guide Group and Association
Year

Period 1 or 2

Nationality
Full address

written as on envelope

I can speak
the following
language(s)

English
German
French

Other
Previous visit
to Vässarö

Previous experience
of volunteer work or other that could be of interest

References
name and e-mail or telephone
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Allergies, diseases, etc
(write what might be
important for
us to know)
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Bibliografia:
Phm. Joanna Kot, Vademecum. Zespół Zagraniczny, 2004.
http://www.stockholm.ssf.scout.se/vo/
http://student.dei.uc.pt/~alexp/scoutimage/
http://www.scout.org/front/index.shtml
Wszystkie kwestionariusze zostały wykorzystane za zgodą osób zainteresowanych

Załączniki:
Kwestionariusze podsumowujące pobyt w bazach
Formularze zgłoszeniowe wybranych baz
Europe for You!
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