ACIDES
Associação Comunitária da Irmandade do Divino Espírito Santo
Bananeira, Jacobina | Bahia | Brasil | CEP 44.700-000
+55 74 3621 ???? | acides2006@yahoo.com.br
Contato em Jacobina: p.e. Marineide, Silvana, Gloria, …
Contato na Austria: p.e. Christina, Alfred, Helga, Margarete …

Acordo durante o tempo de ser Volontária/Voluntário
Nome: _____________________________________________________________________________
Endereço na Austria: _________________________________________________________________
Telefone (Cellular): __________________________________________________________________
Telefone da família na Austria: ________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________
Data de nascimento: _________________________________________________________________
Tempo de duração: __________________________________________________________________
Data de chegada: ____________________________________________________________________
Profissão: __________________________________________________________________________
Ser voluntária/voluntário significa:
Eu fico pelo menos 3 mêses nos projetos da organização ACIDES para fazer um trabalho social.
Permanências menos desse tempo são visitas para conhecer a vida das pessoas e o trabalho dos
projetos mas nao podem seguir nos mesmos direitos como os voluntarios têm. Além disso preciso
falar os basicos da lingua Portuguêsa antes da chegada em Jacobina.
Durante o tempo de ser voluntária/voluntário estou no caminho de viver e trabalhar solidária
com as pessoas no lugar onde estou vivendo. Quero conhecer a cultura, os costumes e os
atitudes religiosas destas pessoas, aceitar tudo isso e ser aberta para encaixar me nesta
realidade. Como voluntário, eu tenho pelo menos 18 anos de idade e sou unicamente
responsável para minhas ações e quaisquer acidentes e doenças.
Com as assinaturas a voluntária/o voluntário e a organizacao assumam os acordos seguintes:
1. Acompanhamento:
Durante o meu tempo em Jacobina uma pessoa dos projetos está responsável para mostrar a
ambiente (onde morar, onde comer, sobre os hábitos da sociedade...) e para introduzir no
trabalho e nas possibilidades de me empenhar (2-3 dias por projecto). O meu ritmo de trabalho
está discutido com a equipe atendendo aos meus interessos e habilidades.
2. Reflexão:
Cada trimestre reflito por escrito o meu contexto pessoal e também o contexto da sociedade
através de acontessimentos e realidades de lugar onde estou. A reflexão no fim desta experienca
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faço em Português. Estas refleções recebem também as pessoas responsáveis pelo projeto em
Jacobina e na Austria. No fim do meu empenhamento acontecerá uma conversação
pessoalmente com a equipe de ACIDES.
3. Despesas:
A passagem para/de Brasil está pagado pela/pelo voluntária/voluntário, como também as
despesas para o visto e seguros da sáude no Brasil e na Austria.
A voluntária/O voluntário (=a partir de 3 mêses!) tem lugar para morar gratuito em Jacobina
(Casa São Benjamin), exceto das despesas da luz (15 – 30 BRL ao mês), água (10 BRL ao mês) e
botijões de gás (40 BRL/botijão).
A voluntário/O voluntário tem direito a comer todas as 3 refeições na Casa de Repouso à 22,BRL por dia. A outra possibildade é cozinhar por conta própria.
No caso que quero alguém para me buscar no aeroporto em Salvador preciso pagar as passagens
dessa pessoa.
4. Preparação:
Concordo em fazer um curso basico da lingua Portuguêsa antes da minha chegada em Jacobina.
Além disso concordo em participar num curso de preparação (um ou dois fins-de-semana) de uma
organização na Austria (Horizont 3000, outros “Freiwilligendienste”) que as pessoas responsáveis
na Austrai me recomendam. Se esta possible.
5. Viagens:
Para poder entrar em contato com as pessoas e a realidade no lugar onde estou, é importante
partilhar o dia cotidiana com as pessoas por um tempo prolongado. Se possível farei férias no
Brasil durante o tempo em que os projetos são fechados. Quando estou planejando viajens
maiores com visitas farei isso no fim do meu tempo de duração do compromesso. Planejarei
junto com ACIDES um tempo apropriado para minha viagem.
6. Visita:
Se meus pais, meus irmãos, meu amigo ou minha amiga querem me visitar, me ponho de acordo
com ACIDES, p.e. colocarei estas visitas ao término de meu tempo de estadia. Estou consciente,
que nem sempre é possível que minha visita (uma das pessoas a cima mencionada ou os pais)
pode ser alojada no meu lugar de morar. Por causa do efeito no público
talvez não é
apropriado que meu namorado/minha namorada pode dormir nesta casa. Procurarei junto com
ACIDES para uma forma adequada nesta situação concreta.
7. Doença:
No caso de doença grave e de longa duração, os responsavéis de ACIDES com o consentimento
dos responsaveis na Austria têm o direito de manda-me de volta para o tratamento na Austria,
caso necesário.
Estou consciente que meu empenhamento pode ser encerrado ao lado de ACIDES se o meu
comportamento não está mais conforme com o perfil de uma voluntária/um voluntário.
Data

Voluntário/Voluntário

Contato na Austria

ACIDES
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