Vrijwilligerswerk of stage doen bij Estrela da Favela

Er zijn een aantal voorwaarden aan hen als vrijwilliger of in het kader van een opleiding komen
werken:
Basiskennis van de Portugese taal.
Werken met kinderen in Rio gaat alleen als je Portugees spreekt. In de favela’s spreekt
niemand, echt helemaal niemand Engels of een andere vreemde taal. Wie wil communiceren,
zal dus redelijk Portugees moeten spreken en begrijpen om het bepaald niet “algemeen
beschaafd Portugees” in de favela’s te kunnen volgen.
Minimum verblijf in Rio van 3 maanden, maximum verblijf 180 dagen.
Kinderen hebben behoefte aan regelmaat. Steeds nieuwe gezichten voor de klas werkt
contraproductief. Vandaar de voorwaarde van minstens 3 maanden. Technisch kan men op een
toeristenvisum (= het stempel wat men bij aankomst in zijn paspoort krijgt) 3 maanden
verblijven in het land; vervolgens kan dit toeristenvisum ter plekke nog eens verlengd worden
met 3 maanden. Na 180 dagen is men verplicht het land te verlaten.
VOG
Om de kinderen te beschermen tegen mensen met foute intenties moeten vrijwilligers en
stagiaires een VOG (Verklaring omtrent gedrag) overleggen aan de projectcoördinator. Er wordt
verder scherp op toegezien dat er geen onregelmatigheden voor zullen komen. Ter info: de
Braziliaanse wet is bijzonder streng op dit gebied.

Bij aankomst bij Estrela da Favela zal men een intakeformulier invullen. Hierop wordt
gevraagd naar persoonlijke gegevens en ook moeten hierop de werkafspraken vermeld worden,
(hoeveel dagen per week en welke dagen, hoeveel uren je beschikbaar bent, taken, e.d.).Dit
formulier dient als overeenkomst tussen de stagiaire of vrijwilliger en Estrela da Favela.
Estrela da Favela heeft geen woonruimte ter beschikking maar wil wel mee helpen zoeken,
indien gewenst, met het aanreiken van namen en adressen van hostels of appartementen /
kamers. Alle kosten verbonden aan verblijf zijn voor rekening van de vrijwilliger/stagiaire.
Estrela da Favela is een jonge, niet draagkrachtige organisatie. Helaas kan er dan ook
financieel niets bijgedragen worden aan vrijwilligers of stagiaires. Zelfs gemaakte kosten t.b.v.
het werk kunnen niet eens gedeclareerd worden. Dagelijks vervoer naar en van de werkplek
moet men zelf bekostigen.
Bij ziekte moet men zich afmelden bij de projectcoördinator.
Het is absoluut noodzakelijk dat men zijn eigen ziektekostenverzekering goed geregeld heeft
en dat men ook weet hoe deze verzekering werkt in het buitenland in geval van ziekte.

