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Workcamp

Co to jest workcamp?
Krótkoterminowe projekty dla wolontariuszy - znane na ca³ym ¶wiecie pod nazw± Workcamp, to miêdzynarodowe obozy
trwaj±ce zazwyczaj od 2 do 3 tygodni, przeznaczone dla m³odych osób, które chc± po¶wiêciæ swój wolny czas na pracê
spo³eczn±. W workcampach uczestnicz± najczê¶ciej m³odzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat. W sk³ad grupy, zwykle 1015 osobowej, wchodz± przedstawiciele ró¿nych narodowo¶ci. Ka¿dy kraj reprezentowany jest najczê¶ciej przez jedn±
lub dwie osoby. Jêzykiem obowi±zuj±cym na workcampach jest zazwyczaj angielski lub jêzyk kraju, w którym odbywa
siê obóz.
Za realizacjê programu workcampu i organizacjê wszelkich przedsiêwziêæ zaplanowanych przez uczestników
odpowiedzialny jest Campleader (równie¿ wolontariusz) - reprezentuj±cy organizacjê goszcz±c± wolontariuszy.
Workcampy maj± na celu integracjê grupy m³odych osób z ró¿nych krajów poprzez wspóln± pracê na rzecz spo³eczno¶ci
lokalnej. Wolontariusze nie otrzymuj± za swoj± pracê wynagrodzenia, ale do¶wiadczenia, jakie zdobywaj± poprzez
uczestnictwo w tego typu projektach, s± bezcenne. Równie wa¿nym aspektem workcampów jest to, ¿e wolontariusze nie
tylko razem pracuj±, ale tak¿e wspólnie mieszkaj±, gotuj± i organizuj± sobie wolny czas. Maj± te¿ szansê na
sprawdzenie siê w nowej sytuacji, pog³êbienie wiedzy o ¶wiecie i rozwiniêcie umiejêtno¶ci pracy w grupie.

Wspó³praca z przedstawicielami innych nacji pomaga m³odym ludziom w wyzbywaniu siê uprzedzeñ, weryfikowaniu
prawdziwo¶ci stereotypów, budowaniu postawy tolerancji dla odmienno¶ci i szacunku dla ró¿norodno¶ci kulturowej.
Workcampy sprzyjaj± nawi±zywaniu miêdzynarodowych przyja¼ni i integruj± ludzi, którzy bez wzglêdu na narodowo¶æ,
rasê, pochodzenie czy status materialny akceptuj± tê formê aktywno¶ci spo³ecznej.
Miêdzynarodowe obozy dla wolontariuszy organizowane s± na ca³ym ¶wiecie. Bez wzglêdu na kraj i rodzaj
wykonywanego zajêcia, wszêdzie obowi±zuj± jednakowe zasady ich organizacji.

{mospagebreak title=Praca}

Praca

Praca na rzecz spo³eczno¶ci lokalnej, która decyduje siê go¶ciæ wolontariuszy wykonywana jest w wymiarze do 35 godzin
tygodniowo. Uczestnicy workcampu nie otrzymuj± za swoj± pracê wynagrodzenia ani kieszonkowego. Najczê¶ciej
wykonywane przez grupê zajêcia to proste prace fizyczne, nie wymagaj±ce kwalifikacji np. konserwacja i remont
obiektów u¿yteczno¶ci publicznej, sprz±tanie i wytyczanie szlaków turystycznych, czyszczenie brzegów rzek, pomoc
ludziom starszym, niepe³nosprawnym, opieka nad dzieæmi itp. W niektórych krajach organizowane s± workcampy o profilu
archeologicznym, renowacyjnym lub artystycznym (wolontariusze pomagaj± w organizowaniu imprez artystycznych np.
festiwali, wystaw itp.). Informacja o charakterze pracy, która bêdzie wykonywana na workcampie znajduje siê w opisie
obozu w postaci jednego (lub kilku) z nastêpuj±cych kodów:

AGRI
prace rolnicze
http://workcamps.pl/new
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ARCH
prace archeologiczne

ART
praca przy organizacji imprez artystycznych

CONS
praca przy budowie obiektu u¿yteczno¶ci publicznej

CULT
praca przy organizacji imprez kulturalnych

EDU
prace o charakterze edukacyjnym

ENVI
prace na rzecz ¶rodowiska naturalnego

FEST
praca przy organizacji festiwali

HANDI
praca z osobami niepe³nosprawnymi fizycznie

KIDS
praca z dzieæmi

MANUAL
szeroko rozumiana prosta praca fizyczna

MENT
opieka nad osobami niepe³nosprawnymi psychicznie

RENO
proste prace manualne przy remontach obiektów u¿yteczno¶ci publicznej

SOCI
ogólnie rozumiane prace na rzecz osób wymagaj±cych opieki i pomocy
http://workcamps.pl/new
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TEACH
nauczanie jêzyków obcych

{mospagebreak title=Zakwaterowanie}
Zakwaterowanie
Bezp³atne zakwaterowanie (zgodne ze standardami obozów m³odzie¿owych) zapewniaj± wolontariuszom organizatorzy
workcampu. Warunki na obozach nie s± luksusowe, ale zawsze spe³niaj± wymogi sanitarne. W zale¿no¶ci od projektu
wolontariusze mog± byæ zakwaterowani w szkole, schronisku, hostelu m³odzie¿owym lub w namiotach. Dlatego te¿
uczestnicy maj± obowi±zek zabrania na workcamp ¶piwora, a czasem tak¿e karimaty.
{mospagebreak title=Wy¿ywienie}
Wy¿ywienie
Wy¿ywienie, podobnie jak zakwaterowanie, maj± obowi±zek zapewniæ wolontariuszom organizatorzy. Zazwyczaj
uczestnicy workcampu otrzymuj± produkty lub pieni±dze na ich zakup i sami przygotowuj± dla siebie posi³ki. Maj± do
swojej dyspozycji kuchniê i miejsce do spo¿ywania posi³ków wyposa¿one w niezbêdne akcesoria. Wspólne gotowanie
jest jednym z wa¿nych elementów integruj±cych grupê, dlatego warto braæ w nim czynny udzia³ (np. poprzez
przygotowanie dla grupy typowego polskiego obiadu.) Zdarza siê równie¿ tak, ¿e wolontariusze otrzymuj± gotowe
posi³ki.
{mospagebreak title=Czas Wolny}
Czas wolny
Poza ustalonymi przez organizatorów godzinami pracy, a tak¿e w weekendy, uczestnicy maj± czas do w³asnej
dyspozycji. Je¿eli projekt (np. organizacja festiwalu) wymaga pracy w sobotê lub niedzielê, wolontariusze maj± wolne
w inne dni tygodnia. To, jak grupa wykorzysta swój wolny od pracy czas, zale¿y od pomys³owo¶ci samych uczestników,
ich zainteresowañ i mo¿liwo¶ci finansowych. Wspólne planowanie i realizowanie ró¿nych dzia³añ w czasie poza
godzinami pracy jest jednym z podstawowych i najwa¿niejszych czynników integruj±cych grupê. Najczê¶ciej
wolontariusze wykorzystuj± go na organizowanie wspólnych wycieczek, zawodów sportowych i innych aktywno¶ci, dziêki
którym maj± szansê na lepsze poznanie siê.
{mospagebreak title=Podró¿}
Podró¿
Uczestnicy workcampów sami planuj± swoj± podró¿ i ponosz± wszystkie koszty zwi±zane z jej zorganizowaniem.
Najpó¼niej na 14 dni przed dat± rozpoczêcia workcampu wolontariusz otrzymuje szczegó³owy informator (tzw. Infosheet)
zawieraj±cy adres miejsca, w którym odbywa siê obóz. Infosheet przygotowywany jest przez organizacjê goszcz±c±
workcamp i jest dostêpny po zalogowaniu w zak³adce Mój Profil na naszej stronie internetowej najpó¼niej na miesi±c
przed rozpoczêciem obozu. Informator (Infosheet) nie jest niezbêdny do planowania podró¿y.
{mospagebreak title=Ubezpieczenie}
Ubezpieczenie
Wszyscy wolontariusze musz± mieæ dokument potwierdzaj±cy posiadanie ubezpieczenia na czas pobytu za granic±.
Ubezpieczenie powinno obejmowaæ koszty zwi±zane z ewentualnym leczeniem za granic± lub wypadkiem, w tym
zaistnia³ym w zwi±zku z prac± na czas trwania workcampu (polisa wykupiona w jakimkolwiek z Towarzystw
Ubezpieczeniowych, Karta Euro-26, Karta ISIC). Wybieraj±c siê do pañstwa cz³onkowskiego UE nale¿y mieæ ze sob±
Europejsk± Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia do korzystania ze ¶wiadczeñ zdrowotnych podczas
pobytu na workcampie. Kartê mo¿na otrzymaæ w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

{mospagebreak title=Koszty}
Koszty

Wpisowe
p³atne w biurze lub na nasze konto w Kredyt Banku:

nr konta:

34 1500 1878 1218 7007 5854 0000
http://workcamps.pl/new
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Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu - FIYE Poland
Ul. Marsza³kowska 24/26 lok. 5
00-576 Warszawa

Po dokonaniu wp³aty najlepiej przes³aæ do nas dowód/potwierdzenie wp³aty z imieniem i nazwiskiem wolontariusza, a
tak¿e numerem (kodem) obozu, na który wolontariusz chce jechaæ. Dowód nale¿y przes³aæ faxem na numer 0 22 211 20 80
lub mailem na adres wplaty@workcamps.pl

Wpisowe nie jest op³at± za ¶wiadczenia, które wolontariusz otrzymuje w trakcie udzia³u w workcampie. Pokrywa koszty
procedury rejestracyjnej oraz koszty, jakie ponosz± organizacje uczestnicz±ce w projektach miêdzynarodowej wymiany
wolontariuszy.

Procedurê rejestracji wolontariusza na wybrany workcamp rozpoczynamy po otrzymaniu wpisowego.
Wpisowe nie podlega zwrotowi, gdy wolontariusz sam rezygnuje z wyjazdu (bez wzglêdu na powód).
Je¶li organizacja goszcz±ca nie przyjmie wolontariusza na ¿aden ze wskazanych przez niego workcampów zwracamy
pe³n± kwotê wpisowego.
Podró¿

Koszty podró¿y mog± byæ bardzo zró¿nicowane ze wzglêdu na indywidualne ustalenia uczestnika i usytuowanie
workampu. Informacje o lokalizacji obozu wystarczaj±ce do zorganizowania podró¿y zawarte s± w opisie workcampu, który
znajduje siê na naszej stronie internetowej, dlatego mo¿na zaplanowaæ j± z wyprzedzeniem obni¿aj±c tym samym jej
koszty. Warto sprawdziæ przed zapisaniem siê na workcamp, czy koszty podró¿y w miejsce, w którym siê on odbywa i z
powrotem nie s± dla nas zbyt wysokie. Tanie bilety lotnicze zamówiæ mo¿na np. w Student Point.
Ubezpieczenie

Zró¿nicowane, zale¿ne od indywidualnych ustaleñ wolontariusza.
Kieszonkowe

W wysoko¶ci wynikaj±cej z mo¿liwo¶ci i indywidualnych potrzeb wolontariusza. By obliczyæ (w przybli¿eniu) kwotê, jak±
powinno siê przeznaczyæ na kieszonkowe, nale¿y przede wszystkim sprawdziæ jakie w danym kraju s± przeciêtne ceny
produktów i us³ug, które mog± nas interesowaæ.

{mospagebreak title=Kryteria Uczestnictwa}
Kryteria uczestnictwa
&bull; odpowiedni wiek, zgodny z wymaganiami organizatorów workcampu
&bull; znajomo¶æ jêzyka angielskiego lub jêzyka kraju, w którym odbywa siê workcamp (w stopniu umo¿liwiaj±cym
swobodne porozumiewanie siê)
&bull; motywacja do pracy w charakterze wolontariusza
&bull; predyspozycje do wykonywania wybranej pracy
&bull; samodzielno¶æ
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{mospagebreak title=Wiek uczestników}
Wiek uczestników

Ka¿dy opis obozu zawiera informacjê o przedziale wiekowym wolontariuszy, którzy mog± wzi±æ udzia³ w danym
workcampie.
Je¶li w opisie projektu znajduje siê informacja, ¿e jest on przeznaczony dla osób w wieku 18 - 26 lat oznacza to, ¿e
mog± wzi±æ w nim udzia³ osoby, które w dniu rozpoczêcia projektu maj± UKOÑCZONE 18 lat. Je¶li wiêc 18 urodziny
wolontariusza przypadaj± w terminie pó¼niejszym ni¿ dzieñ rozpoczêcia projektu &ndash; nie mo¿e on wzi±æ udzia³u w
tym projekcie!
Ta zasada dotyczy ka¿dego z przedzia³ów wiekowych i nie ma od niej wyj±tków!
Przy niektórych opisach widnieje informacja &ndash; BRAK GÓRNEJ GRANICY WIEKU &ndash; oznacza to, ¿e ka¿dy, kto
przekroczy³ doln± granicê wieku (i ma ukoñczone np. 18 lat) mo¿e jechaæ na workcamp.
{mospagebreak title=Niepe³noletni}
Niepe³noletni
Poniewa¿ workcampy ciesz± siê coraz wiêkszym zainteresowaniem w¶ród osób niepe³noletnich, niektóre organizacje
umo¿liwiaj± udzia³ w workcampach osobom, które nie ukoñczy³y 18 lat lub organizuj± projekty specjalnie dla nich.
Ogólne zasady uczestnictwa s± takie same jak w przypadku osób pe³noletnich. Jedynym dodatkowym warunkiem, który
bezwzglêdnie musi spe³niæ niepe³noletni wolontariusz jest posiadanie pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na wyjazd.
FORMULARZ ZGODY RODZICÓW 2012

{mospagebreak title=Wa¿ne informacje dodatkowe}

Wa¿ne informacje dodatkowe
Organizacje goszcz±ce zastrzegaj± sobie prawo do zmiany terminu lub lokalizacji workcampu w wyj±tkowych
okoliczno¶ciach. W takim przypadku przedstawiaj± wolontariuszowi propozycjê udzia³u w podobnym workcampie w
tym samym lub zbli¿onym czasie i niezbyt odleg³ym miejscu. Zmiany te s± zawsze konsultowane z wolontariuszem.
Je¶li wolontariusz nie zgodzi siê na udzia³ w ¿adnym z zaproponowanych mu w zamian workcampów, przys³uguje mu
zwrot pe³nej kwoty wpisowego. Nie przys³uguje mu natomiast zwrot ¿adnych innych poniesionych przez niego kosztów
zwi±zanych z planowaniem wyjazdu. Pamiêtaj, ¿e na miejsce zarezerwowane dla Ciebie nie mo¿e pojechaæ kto¶ inny!

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach - zg³oszonych nie pó¼niej ni¿ 30 dni przed rozpoczêciem obozu &ndash;
mo¿emy podj±æ próbê zamiany zaakceptowanego ju¿ kandydata na inn± osobê, ale pod warunkiem, ¿e spe³nia ona
wymagane przez organizatorów kryteria. Osoba ta, w dniu zg³oszenia wp³aca 100% obowi±zuj±cej tego dnia op³aty
rejestracyjnej. Je¶li zamiana zostanie zaakceptowana przez organizacjê za granic±, osoba rezygnuj±ca z wyjazdu
otrzyma zwrot 50% op³aty rejestracyjnej.
W opisach obozów mog± pojawiæ siê informacje o dodatkowych wymaganiach, jakie organizatorzy workcampów stawiaj±
kandydatom. W przypadku wyboru workcampu, który wymaga od uczestnika posiadania szczególnych umiejêtno¶ci (np.
jêzykowych, artystycznych) lub predyspozycji (praca z dzieæmi, osobami starszymi, niepe³nosprawnymi) prosimy zwykle
o przygotowanie dodatkowego listu motywacyjnego lub dostarczenie referencji, które pomog± organizatorom workcampu
w podjêciu decyzji o zakwalifikowaniu wolontariusza na workcamp.

Daty znajduj±ce siê w opisach workcampów oznaczaj± dzieñ faktycznego przyjazdu i wyjazdu wolontariuszy.
Wolontariusze, którzy bêd± chcieli przyjechaæ w miejsce odbywania siê workcampu wcze¶niej, lub zaplanuj± swój wyjazd
na pó¼niejszy termin musz± we w³asnym zakresie zapewniæ sobie jedzenie i zakwaterowanie.

Nasze biuro nie po¶redniczy w kontaktach miêdzy wolontariuszem i jego rodzicami (lub opiekunami), dlatego te¿
bardzo prosimy, by¶ zostawi³ opiekunom adres Twojego workcampu i skontaktowa³ siê z nimi jak tylko dotrzesz na
obóz.
http://workcamps.pl/new
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By otrzymaæ za¶wiadczenie o uczestnictwie w workcampie nale¿y zwróciæ siê z pro¶b± o jego wystawienie do
campleadera lub przedstawiciela organizacji goszcz±cej w trakcie trwania obozu. SPW nie wystawia ¿adnych tego typu
certyfikatów.
{mospagebreak title=Krok po kroku czyli jak zapisaæ siê na workcamp}

JAK ZAPISAÆ SIÊ NA WORKCAMP (KROK PO KROKU)?
Postêpuj zgodnie z naszymi wskazówkami, a przejdziesz procedurê zapisów szybko i bezproblemowo !
Je¶li akceptujesz WARUNKI UCZESTNICTWA W WORKCAMPACH 2012 i spe³niasz oczekiwane przez organizatorów
kryteria mo¿esz zapisaæ siê na interesuj±cy Ciê projekt.

KROK PIERWSZY
Zarejestruj siê w naszej bazie danych.
Aby to zrobiæ musisz posiadaæ w³asny adres e-mail. Wszelkie informacje o tym co dzieje siê z Twoj± aplikacj± oraz
szczegó³owe dane o workcampie przekazujemy tylko za po¶rednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej.
Wszystkie informacje dotycz±ce swojego projektu znajdziesz w zak³adce &ndash; Mój profil.

KROK DRUGI
Po wype³nieniu formularza otrzymasz e-mail potwierdzaj±cy zakoñczenie rejestracji z loginem
i has³em do Twojego konta.

KROK TRZECI
Zaloguj siê na naszej stronie. Przejd¼ do Wyszukiwarki Projektów i wybierz workcamp, na który chcesz wyjechaæ. Najlepiej
stworzyæ listê co najmniej kilku ustawiaj±c je w kolejno¶ci preferencyjnej (zaczynaj±c od tego, którym jeste¶ najbardziej
zainteresowany). Stworzenie listy preferencyjnej zwiêksza Twoje szanse na wyjazd. Je¶li chcesz jechaæ na dwa
workcampy musisz utworzyæ dwie listy preferencyjne. Je¶li szukasz dwóch miejsc na workcampie, poniewa¿ chcesz jechaæ
razem ze znajom± osob±, deklarujesz chêæ wspólnego wyjazdu w momencie tworzenia listy workcampów. Najlepiej, je¶li
osoby zainteresowane wspólnym wyjazdem zapisz± siê na workcamp tego samego dnia.

UWAGA! Zatwierdzaj±c listê preferencji zgadzasz siê z zasadami obowi±zuj±cymi na workcampach danej organizacji,
które znajdziesz pod opisem ka¿dego workcampu! (Uwagi Dodatkowe)

KROK CZWARTY
Kolejnym krokiem, który musisz zrobiæ jest wp³acenie &bdquo;wpisowego&rdquo; na nasze konto w Kredyt Banku:

34 1500 1878 1218 7007 5854 0000
Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu - FIYE Poland
Ul. Marsza³kowska 24/26 lok. 5
00-576 Warszawa
lub bezpo¶rednio do kasy w biurze.

Informacjê o kwocie nale¿nej za dany workcamp znajdziesz w jego opisie. Je¶li wybierzesz kilka workcampów
obowi±zuje Ciê op³ata za pierwszy z listy preferencji. Je¶li chcesz jechaæ na dwa obozy, musisz zap³aciæ wpisowe
równie¿ za pierwszy z kolejnej listy.
http://workcamps.pl/new

Kreator PDF

Utworzono 30 January, 2015, 13:23

workcamps.pl

Po dokonaniu wp³aty nale¿y przes³aæ do nas Dowód/Potwierdzenie Wp³aty. Mo¿na to zrobiæ za pomoc± faxu na numer: 022 211 20 80 lub w postaci skanu mailem na adres: wplaty@workcamps.pl

Dowód wp³aty powinien zawieraæ nastêpuj±ce informacje:
- numer obozu (kod obozu) np. CONC121;
- imiê i nazwisko wolontariusza (wolontariuszy), który chce wyjechaæ na ten w³a¶nie projekt;

UWAGA! Je¶li w opisie workcampu znajdziesz informacjê, ¿e organizator obozu potrzebuje Twojego listu
motywacyjnego &ndash; wy¶lij go do nas jak najszybciej na adres outgoing@workcamps.pl

Gdy otrzymamy potwierdzenie wp³aty, rozpoczynamy procedurê poszukiwania miejsca na wybranym przez Ciebie
workcampie. Je¶li nie uda nam siê zarezerwowaæ miejsca na pierwszym z listy, wysy³amy zapytania do zagranicznych
partnerów (organizacji goszcz±cej wolontariuszy) z pro¶b± o przyjêcie Ciê na kolejne obozy z Twojej listy preferencji wed³ug ustalonej przez Ciebie kolejno¶ci. Zg³oszenia osób, które chc± jechaæ razem traktujemy ³±cznie. Uwaga: Nie
gwarantujemy miejsca na pierwszym workcampie z Twojej listy!!
Je¶li wp³aci³e¶ kwotê mniejsz± ni¿ nale¿na za workcamp, na którym potwierdzili¶my miejsce dla Ciebie, bêdziesz
zobowi±zany uzupe³niæ wp³atê. W odwrotnym przypadku zwracamy ró¿nicê. Informacjê o tym, czy powiniene¶ jeszcze
dop³aciæ jak±¶ kwotê lub otrzymaæ zwrot pieniêdzy znajdziesz w zak³adce Bilans Wp³at w swoim profilu.
Potwierdzenie rezerwacji miejsca na workcampie otrzymasz w ci±gu kilku lub kilkunastu dni.

KROK PI¡TY
Gdy otrzymasz potwierdzenie rezerwacji miejsca na workcampie mo¿esz zacz±æ przygotowania do wyjazdu &ndash;
zarezerwowaæ bilety, wykupiæ polisê ubezpieczeniow±, z³o¿yæ wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego w oddziale NFZ itp.

KROK SZÓSTY /dotyczy tylko osób niepe³noletnich/
Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na workcampie musisz dostarczyæ do naszego biura orygina³ zgody
rodziców na wyjazd. Je¶li jej nie otrzymamy anulujemy rezerwacjê miejsca. Tu znajdziesz: FORMULARZ ZGODY
RODZICÓW 2012

KROK SIÓDMY
Najpó¼niej 2 tygodnie przed terminem rozpoczêcia obozu otrzymasz informacjê, ¿e na naszej stronie dostêpny jest
Twój informator (Infosheet) o obozie, zawieraj±cy szczegó³owe dane adresowe Twojego projektu. By mieæ do niego dostêp
musisz zalogowaæ siê na naszej stronie i wej¶æ w zak³adkê Mój profil &ndash; Informacje o Twoim projekcie!

KROK ÓSMY
Po powrocie z workcampu mo¿esz podzieliæ siê z nami swoimi spostrze¿eniami wype³niaj±c ankietê, która pojawi siê w
Twoim profilu na naszej stronie internetowej w zak³adce Moje Projekty.
Ankieta pomo¿e nam oceniæ jako¶æ projektów oraz ich rezultaty. Bardzo prosimy o wype³nienie jej po przyje¼dzie z obozu!

Zmodyfikowano: 4.03.2011
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