DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e. V.

A escola terminou - e agora?
Ano Social Voluntário na
Irmandade da Cruz Vermelha Alemã “Bona" e.V. na Alemanha
Quem é a irmandade da Cruz Vermelha Alemã "Bona" e.V.?
A irmandade da Cruz Vermelha Alemã em Bona é uma comunidade de interesses de
mulheres e de homens, que são ativos em formação contínua e adicional qualificada em
cuidados de saúde. A irmandade molda-se pela internacionalidade e pela tolerância.
Pertencem atualmente à nossa comunidade membros de mais de 40 nações e orientam-se
pelos sete princípios da Cruz Vermelha.
De que se trata?
O Ano Social Voluntário (FSJ) consiste num serviço de voluntariado a tempo inteiro
seguindo princípios orientados para o bem público, para orientação pessoal e profissional,
Promoção da capacidade educacional e da empregabilidade e reforço das competências
sociais interculturais e linguísticas. Pode ficar completo dentro de seis a 18 meses, no
máximo.
Por que é que se deve participar?
Para
• clarificar o próprio caminho profissional
• aprofundar o atual conhecimento da língua alemã
• ocupar o tempo depois da escola até ao início de uma formação/curso de uma
maneira sensata e orientada para a prática
• dar assistência ou fazer um estágio social para a formação/curso futuro
• ajudar outros seres humanos (doentes, deficientes, idosos e crianças)
• testar a aptidão pessoal
• adquirir experiências interculturais e conhecer novas pessoas
• melhorar as possibilidades pessoais de candidatura a uma profissão no futuro
Quais os campos de aplicação?
em clínicas, hospitais e lares da terceira idade na área metropolitana de Bona/Colónia.
Os/as participantes ajudam no apoio e cuidado seguindo as instruções dos/as colegas
qualificados.
O que é que eu recebo?
• Subsídio de representação mensal no valor de 300.00 euros
•

•
•
•
•

(incluindo despesas de transporte, alimentação e alojamento)
Segurança Social (por exemplo. seguro de doença, reforma e desemprego)

Férias
Acompanhamento pedagógico e supervisão durante a aplicação
prática
seminários de formação gratuitos que têm lugar regularmente, durante o tempo de
serviço
Curso de língua alemã
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Que perspetivas oferece o Ano Social Voluntário (FSJ) para o futuro?
No caso de haver qualificação adequada e interesse, existe a possibilidade de se juntar,
através da irmandade a uma formação reconhecida oficialmente para profissionais de saúde
e enfermeiros/as (Registered General Nurse), que é reconhecido em toda a Europa.
Quem pode participar?
• Jovens dos 18 aos 26 anos após o fim da escolaridade obrigatória (pelo menos o
ensino secundário)

•
•
•

Motivação pessoal
Conhecimento básicos da língua alemã
Aptidão em saúde para trabalhar na área de saúde

Como é uma pessoa se pode candidatar?
As candidaturas na língua alemã podem ser enviadas em qualquer altura com os seguintes
documentos:
•
•
•
•

Carta de apresentação
Currículo
Foto
Cópia do último certificado escolar

A região Bona/Colónia
A região à volta de Bona, a cidade de Beethoven, com os seus cerca de 300.000 habitantes
assim como Colónia, com um milhão de habitantes, situam-se na Alemanha Ocidental e
oferecem-lhe um elevado valor recreativo. O passeio fluvial no Reno convida a dar um
passeio. As Siebengebirge e o Vale do Alto Médio Reno são de rápido acesso como locais
de recreio. Em baixo pode encontrar mais informações sobre a região Bona/Colónia:
www.bonn-region.de/english.html
Para mais informações e para a candidatura:
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Venusbergweg 17 b
D - 53115 Bona
Tel.: (0049) 228/26 90 10
Fax: (0049) 228/2690129
e-mail: zentrale@schwesternschaft-bonn.drk.de
www.schwesternschaft-bonn.drk.de
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