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Informações sobre o programa Incoming
(Serviço voluntário na Alemanha)
Passar um ano na Alemanha, trabalhar em uma instituição social junto com as pessoas que moram
nela e juntar experiências sobre você e sobre o país, em resumo: fazer um serviço voluntário. O
programa Incoming da associação Amigos da Arte de Educar oferece essa possibilidade.
Convidamos pessoas de todo o mundo a se candidatar para o serviço voluntário na Alemanha com
duração de 12 meses.
Os voluntários trabalham numa instituição social e vivem durante todo o período do serviço
voluntário junto com os outros moradores do local de serviço.
Objetivo do serviço voluntário
O objetivo do serviço voluntário é a junção de aprendizado, de encontro e de auxílio.
Através do engajamento pessoal, os voluntários auxiliam a vida das instituições e a enriquecem
através de idéias, da própria cultura e personalidade.
Ao mesmo tempo consideramos o voluntário estrangeiro um aprendiz. Eles juntam experiências
numa área de trabalho culturalmente nova e têm a oportunidade de desenvolver a sua
personalidade. Nos seminários haverá uma reflexão e aprofundamento das experiências através da
troca intensa, para que estas se tornem frutíferas para o dia-dia.
Organização e acompanhamento
O serviço voluntário é organizado pela associação alemã Amigos da Arte de Educar. O objetivo da
nossa associação é o apoio de iniciativas antroposóficas e de pedagogia Waldorf no mundo todo.
Este também se dá através da organização de serviços voluntários internacionais. Mais informações
sobre a nossa associação você encontra em www.freunde-waldorf.de ou em “Informações sobre os
locais de serviço”.
Quem mantêm e coordena o serviço voluntários são os Amigos da Arte de Educar, cuidando das
formalidades necessárias para o serviço desde a candidatura até o suporte para dar entrada ao visto.
Informamos e aconselhamos os candidatos e acompanhamos os voluntários durante a estada na
Alemanha. Além disso, oferecemos seminários no início, durante e no final do serviço voluntário
assim como apoio em caso de situações de crise e de conflito.
Locais de serviço
Os voluntários trabalham durante o seu serviço voluntário numa instituição social, que chamamos de
local de serviço. Nossos locais de serviço são em sua maior parte instituições de terapia social
(adultos portadores de deficiência), pedagogia curativa (crianças portadoras de deficiência) e auxílio
integral ao idoso com base na Antroposofia. O trabalho é consiste principalmente na assistência à
pessoas com deficiência e ao idoso.
Todos os locais de serviço do Incoming atuam com base na Antroposofia. Eles estão distribuídos por
toda a Alemanha e muitos deles se encontram em áreas rurais.
Os locais de serviço são normalmente organizados como comunidades de vida, nas quais os
funcionários vivem com as pessoas que necessitam de auxílio e organizam o dia-dia conjuntamente.
Os voluntários também estão envolvidos na vida comunitária. Mais detalhes em “Informações locais
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de serviço”. Mais sobre a Antroposofia e as áreas de trabalho antroposóficas você encontra na
página na Internet: www.anthromedia.net
Pré-requisitos para a candidatura
Para o programa Incoming você deve:
•

ter a sua residência permanente fora da Alemanha.

•

ter pelo menos 18 anos. A partir disso as demais gerações são bem-vindas.

•

Ter conhecimentos básicos do idioma Alemão.

•

Já ter experiência prática na área social ou um estágio numa instituição no seu país de origem.

•

Estar aberto para a vida comunitária numa instituição de pedagogia curativa, terapia social ou
asilo.

•

Querer desenvolver a sua personalidade e estar disposto a se integrar num ambiente novo
cultural e de trabalho.

Ter iniciativa própria pois o trabalho a exige e também porque a maioria das instituições ficam
em áreas rurais.
Não é pré-requisito ter uma formação ou alguma qualificação. Não importa se alguém acabou de sair
da escola, já fez uma formação universitária ou já está há anos no mercado de trabalho.

•

Pré-requisito é que todos os candidatos que ainda não tenham experiência prática de trabalho com
pessoas portadoras de deficiência ou com idosos, façam um estágio (de no mínimo duas semanas)
numa dessas instituições no seu país de origem. Através disso os candidatos têm a oportunidade de
descobrir se esse tipo de atividade entra em questão. O estágio pode ocorrer após a candidatura.
Entretanto, os candidatos têm que apresentar um comprovante constando a data do estágio. O
procedimento concreto para o estágio você pode ler nos documentos para candidatura. Se
tivermos uma organização parceira no seu país, seria aconselhável que você faça o seu estágio
nela. Nós te auxiliamos com prazer e te fornecemos os dados para contato.
A capacidade de se comunicar em Alemão é um pré-requisito do serviço voluntário. Todos os
seminários ao longo do ano são principalmente em Alemão. A exigência do nível exato do idioma
varia de acordo com a área de trabalho.
Para o trabalho com pedagogia curativa (crianças com deficiência) e com idosos deve haver
conhecimento bom ou muito bom do Alemão. Também em outras áreas é exigido um bom nível do
Alemão.
Se possível, o conhecimento do Alemão (nível 2, 3 e 4) deve ser comprovado através de certificados
ou de outra forma acreditada. No caso do nível 1 é necessário um comprovante de participação num
curso intensivo de Alemão. Além disso, espera-se a disposição por iniciativa própria para a melhoria
do Alemão antes e durante o serviço.
Desejamos que todos os candidatos interessados se acostumem com a idéia de viver por um ano
no exterior num cultura diferente, trabalhar numa instituição com pessoas com necessidades
especiais e entrar em contato com novas formas de trabalho e de pensar.
As “Informações locais de serviço” e FAQ – Perguntas freqüentes sobre o Incoming (Serviço
voluntário na Alemanha)” têm que ter sido lidas por todos os candidatos. Além disso, todos os
candidatos devem visitar a nossa página na Internet www.freunde-waldorf.de para ter uma idéia
sobre o programa Incoming e o trabalho da associação.
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Duração
O serviço voluntário tem duração de 12 meses no local de serviço. A maioria dos voluntários (cerca
de 75 pessoas) começa o programa em agosto/setembro. Um grupo menor de 25 pessoas começa o
serviço voluntário em janeiro. Como o serviço voluntário no nosso programa sempre começa com
um seminário introdutório, não é possível entrar no programa num outro momento. Ao longo do
serviço voluntário há quatro seminários de acompanhamento com duração de uma semana, nos
quais os voluntários podem refletir conjuntamente sobre as suas experiências e trabalhar questões.
Financiamento e benefícios
Os voluntários recebem os seguintes benefícios durante o serviço:
•

acompanhamento no processo do visto (convite oficial) antes do início do serviço voluntário

•

uma mesada de no mínimo 150 Euros durante o período do serviço

•

moradia e alimentação gratuitas na Alemanha

•

seguro-saúde, contra acidentes e pequenas causas

•

férias existentes no contrato

•

apoio e acompanhamento pela associação Amigos da Arte de Educar durante o serviço

•

20 dias de seminários gratuitos de acompanhamento no início, durante a após a conclusão
do serviço voluntário assim como o transporte para os seminários.

Não há taxa de inscrição para o voluntário. Os custos da viagem de ida e volta para a Alemanha
devem ser arcados pelo próprio voluntário!
Candidatos do Brasil e da África do Sul recebem aconselhamento e preparo através de funcionários
da associação Amigos da Arte de Educar no seu país de origem. Os custos para um possível
seminário de acompanhamento no seu país de origem são cobertos através de um modelo solidário
e voluntário.
Candidatos que durante a candidatura fiquem mais de 2 meses na Alemanha devem arcar com os
custos administrativos de 10 x 1,45 € em selos ou 15 € em dinheiro.
Em caso de desistência por parte do voluntário nas últimas 8 semanas antes do início do serviço ou
interrupção do serviço voluntário nas primeiras 4 semanas, o voluntário deve pagar 150 Euros para a
cobertura dos custos já tidos pela associação.

Onde me informar e me candidatar?
Você quer saber mais sobre o serviço voluntário na Alemanha? Então entre em contato por e-mail ou
telefone com a associação Amigos da Arte de Educar. As suas pessoas de contato são Diana
Grözinger e Tabea Kunert. Para mais informações sobre o procedimento de candidatura e sobre os
documentos necessários veja: www.freunde-waldorf.de.
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Pessoas de contato na Alemanha:
Diana Grözinger
+49 (0) 721 35 48 06 120 (Alemão, Russo, Inglês)
Tabea Kunert
+49 (0) 721 35 48 06 128 (Alemão, Inglês)
E-mail: incoming@freunde-waldorf.de
Nossos colegas no exterior:
No Brasil
Reinaldo Nascimento
Av. Tomás de Souza, 552
Jd. Monte Azul
05836-350 São Paulo - SP
Brasil

+55 (0)11 5853 8080
r.nascimento@freunde-waldorf.de

Na África do Sul
Tobias Wrona
+27 (0)76 378 3042 (celular)
Centre for Creative Education tobias@cfce.org.za
4 McGregor House
Victoria Road
Plumstead 7800
África do Sul
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