Průvodce začínajícího dobrovolníka
Zvaž, zda je dobrovolničení vhodné pro tebe. Zodpověz si následující otázky:
A. Chceš někde pomáhat? Často se jedná o manuální práce.
B. Máš rád překážky, nové lidi, kulturu a výzvy v životě?
C. Nehledáš jen možnost, jak se levně vyspat a najíst?
D. Můžeš odjet alespoň na 3 týdny?
Možnosti, s kým můžeš snadno a rychle vyjet:
1. Helpx - https://www.helpx.net/
2. Workaway - https://www.workaway.info/
3. Wwoof - http://wwoof.net/
4. AISEC - http://aisec.org/ - věkově omezené
5. Evropská dobrovolná služba (EDS) - http://www.mladiinfo.cz/ - věkově omezené
Náklady, se kterými musíš počítat:
• doprava - zpravidla letenky (na EDS proplatí 90 %)
• cestovní pojištění
• víza - obvykle stačí turistická, ale někde vyžadují work permitation (například v Thajsku)
• registrační poplatek - liší se portál od portálu, organizace od organizace
Na co myslet při výběru dobrovolnické činnosti:
• jaká práce tě baví, nebo by bavila
• reference - ověř si, zda daná nabídka má kladné reference a jaké je okolí a zázemí - dej Skype
hovor
• poctivě vyplň svůj profil - vždy v návaznosti na hledanou práci (je rozdíl, zda hledáš práci na
recepci nebo hlídání dětí)
• měj smysl pro humor - nebuď při vyplňování takový suchar
• buď upřímný - napiš, proč sis vybral tuto nabídku
• měj trpělivost - ne vždycky se dočkáš odpovědi, napiš více requestů (zájmů o práci)
Postup získání dobrovolnictví přes helpx, workaway, wwoof:
1. registrace na daném portálu
2. zaplacení poplatku
3. výběr v databázi nabídek
4. vyplňování profilu, nahrání fotek/videa - v závislosti na bodě 3
5. Psaní requestů a odpovídání
6. Případný telefonický hovor
7. “Plácnutí si”
Postup získání projektu přes AISEC:
1. registrace na webu a vyplnění profilu
2. výběr stáže v databázi
3. poslání žádosti (apply) o stáž včetně CV (nejlépe i v AJ)
4. domluvení Skype pohovoru
5. pohovor
6. podpis smlouvy na české pobočce
7. uhrazení poplatku 4990 Kč v ČR
8. odjezd a někdy uhrazení menšího poplatku na místní pobočce

Checklist před odjezdem na dobrovolničení
Projdi si následující body (a odfajfkni), zda jsi na něco důležitého nezapomněl:
___ Koupené letenky (jiné lístky na dopravu)
___ Domluvený příjezd - s hostitely nebo organizací
___ Vyřízené vstupní víza (nejčastěji turistická)
___ Naočkovaný, pokud to daná destinace vyžaduje (základ je žloutenka A + B a břišní tyfus)
___ Koupené cestovní pojištění
___ Zkontrolovaný platný cestovní doklad, řidičák (vhodné je mít pasy dva a mít od všeho kopie)
___ Zkontrolovanou platnou platební kartu s nastavenými limity na výběr (opět lepší více karet)
___ Vybráno malou hotovost v eurech nebo dolarech (v hodnotě cca 50 euro)
___ Sbaleno
Může se hodit:
• stažené offline mapy v mobilu (osobně používám Sygic)
• druhou simkartu do mobilu
• stažený offline jazyk dané země (v appce Google Translator)

Přeji šťastnou cestu a užij si dobrovolničení!
nomádka Hanča z www.nanomadskestezce.cz

