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“Na comunidade Camphill, eu trabalhei com um
garoto autista. No começo, eu não conseguia me
comunicar com ele. Isto foi muito difícil para mim
e também devido a língua alemã. Mas logo ele me
aceitou e me deu a chance de ser seu amigo. Cada
dia, eu aprendia mais com ele e no final foi difícil
dizer adeus. Eu aprendi que neste trabalho o que
importa não é somente a língua, mas sim fazêlo de
coração.” (voluntário da Tailândia)

“Quando eu relembro o meu ano eu tenho que dizer que muitos dos meus momentos mais baixos
se tornaram os mais altos. Eu descobri os meus
limites e reconheci que a gente pode muito mais
do que a gente acredita. Onde eu me sentia fra-

Como instituição livre, a Associação Amigos da
Arte de Educar de Rudolf Steiner faz a mediação de
serviço voluntário em toda a Alemanha e em todo
o mundo. Com mais de 1000 voluntários por ano,
somos uma das maiores organizações para serviços
voluntários.
Através de inúmeras cooperações se criou uma
rede mundial de mais de 700 cooperações. Somente na Alemanha trabalhamos com mais de 60
organizações na área de Incoming.
A experiência mostrou que um ano de trabalho
voluntario oferece espaço e orientação para um
desenvolvimento pessoal e, com isto, torna-o de
grande importância para a biografia dos voluntários.
Além do serviço voluntário desde 1971, fazemos
consultoria e apoiamos iniciativas de pedagogia
Waldorf e criamos programas de apadrinhamento
educacional para crianças de famílias pobres.
Na área de pedagogia de emergência, nós atuamos, desde 2006, em inúmeras regiões de crise
em todo o mundo.

co, eu fui fortificado e, onde eu sentia medo, eu
fiquei mais tranquilo. Eu fiquei mais aberto, perdi
os meus preconceitos e tenho uma visão mais positiva da vida.” (voluntária da Romênia)

Serviço Voluntário
na Alemanha

Programa Incoming

O que é um Serviço Voluntário?

Quem pode participar?

Seminários e acompanhamento pedagógico

Áreas de trabalho

Serviço voluntário é um trabalho social voluntário e não remunerado em uma instituição social.
Ele te dá a possibilidade de engajar-se socialmente
e conhecer uma nova cultura e uma nova área de
trabalho durante um ano. Assim você pode combinar o ajudar com o aprender.

Todos aqueles que:
tenham entre 18 e 99 anos de idade

O objetivo do programa Incoming da Associação
Amigos da Arte de Educar de Rudolf Steiner é possibilitar às pessoas do mundo inteiro ter uma
experiência de trabalho voluntário na Alemanha. O
trabalho em um ambiente social, a troca intercultural e relação com as pessoas te darão espaço para
desenvolvimento e orientação pessoal.

estejam dispostos a se integrar em uma nova cultura
e um novo meio social

Durante o serviço voluntário, você participará de 25
dias de seminários, nos quais haverá espaço para uma
troca pessoal e reflexão sobre as suas atividades e a
vida na Alemanha. Além disto, a nossa equipe te dará
todo o apoio possível durante todo o ano e estará
sempre à disposição para as suas perguntas com relação ao serviço voluntário.

Nas instituições de terapia social e pedagogia
curativa, vivem e trabalham juntas pessoas com e
sem deficiência. Os voluntários apóiam as pessoas
com dificuldades em todas as atividades do dia a
dia (comer, vestir-se, higiene corporal) e trabalham
com eles em casa como também nas diferentes
oficinas (marcenaria, tecelagem, olaria etc.).

tenham residência permanente fora da Alemanha
sejam capazes de ter uma comunicação básica
em Alemão
já se engajaram socialmente no seu pais de origem

Nas escolas Waldorf, os voluntários apoiam os
professores cuidando individualmente de crianças
com necessidades especiais. À tarde, as crianças
recebem, em uma creche, acompanhamento pedagógico em uma atmosfera familiar.

estejam abertos para estas áreas de trabalho
e para a antroposofia

No jardim de infância, os voluntários apoiam
a0s educadores na programação diária das atividades para crianças de 2 a 6 anos de idade.

O trabalho voluntário no programa Incoming é
possibilitado através do programa Nacional de
Serviço Voluntário. Este é fomentado pelo governo Alemão através do Ministério da Família, Idosos,
Mulheres e Crianças.

No trabalho com idosos, os voluntários ajudam
a cuidar das pessoas mais velhas (comer, vestir-se,
higiene corporal etc.) e a superar os desafios do
dia a dia.

Você recebe:
acomodação e alimentação gratuita
uma mesada
seguro saúde, contra acidentes e danos a terceiros
seminários e acompanhamento pedagógico
apoio no processo de expedição do visto
Você terá de pagar os custos do visto, de um curso preparatório de línguas e de uma viagem (de ida e volta)
para a Alemanha. Em certos casos, a Amigos da Arte de
Educar poderá pagar por parte dos custos da viagem.

A base do nosso trabalho
Instituições que cooperam conosco na área de serviço voluntário trabalham com base na antroposofia
criada por Rudolf Steiner. Ela afeta inúmeras áreas
como a organização social, medicina, agricultura,
arte e pedagogia.
A pedagogia Waldorf, que se baseia na antroposofia, orienta-se especialmente na individualidade da
criança. Chamada de “Educação para a Liberdade”«,
ela tem a intenção de incentivar e apoiar o desenvolvimento da criança como um todo.

Na agricultura biodinâmica, o foco está na convivência responsável entre o homem, a terra e os
animais. Os voluntários trabalham no jardim e
nas plantações, como também cuidam dos animais. Muitas vezes as fazendas estão ligadas às
instituições sociais.

