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AU-PAIR W NIEMCZECH
Program Au-pair
Program Au-pair to roczne lub kilkumiesieczne (jednak
niemniej niż pół roku) pobyty za granicą dla osób w wieku 1828 lat w charakterze opiekunki dla dzieci.
Rodziny zapraszające takie osoby - w zamian za opiekę nad
dziećmi i drobną pomoc w obowiązkach domowych - oferują zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz kieszonkowe na własne wydatki.
Au-pair jest traktowana jak członek rodziny, często bierze
aktywny udział w wydarzeniach i uroczystościach rodzinnych, podróżuje i wyjeżdża z całą rodziną na wakacje.
Z takiego programu czerpie korzyści zarówno Au-pair jak i
rodzina goszcząca. Osoba zatrudniona jako Au-pair ma
możliwość praktycznej nauki języka, poznawania nowych
ludzi i kultury danego kraju.
Rodzina natomiast ma możliwość poznania zwyczajów, kultury i kuchni kraju, z którego pochodzi Au-pair. Program Aupair ma za zadanie zbliżyć do siebie ludzi różnych narodowości.
Au-pair jest pojęciem, które zostało umieszczone już w roku
1969 w Międzynarodowej Konwencji (nr 68).
Zasady wyjazdów typu ,,Au-pair", zawarte są w konwencji
Rady Europy ,,European Agreement on Au pair Placement",
która określa program Au-pair jako czynności pośrednie po
skonczeniu szkoły i przed rozpoczęciem pracy lub studiów.
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Warunki pobytu Au-pair w Niemczech
Wymogi
wiek od 18 do 28 lat
stan wolny
szczerość, cierpliwość i odpowiedzialność
znajomość języka niemieckiego co najmniej w stopniu
komunikatywnym
 posiadanie doświadczenia w opiece nad dziećmi
 posiadanie dobrego stanu zdrowia
 możliwość wyjazdu na dłuższy okres ok. 6-12 miesięcy





 przejęcie kosztów za przejazdy na kurs językowy
Obowiązki rodziny goszczącej
 zapewnienie zakwaterowania w oddzielnym pokoju
 pełne wyżywienie - także w dniach wolnych od pracy lub
w przypadku nieobecności rodziny
 płacenie miesiecznie kieszonkowego w wysokości 260,00 €
 dodatek do kursu jezykowego w wys. 50,00 € miesięcznie
 zawarcie ubezpieczenia chorobowego
 Prawa Au-pair
- Czas pracy i czas wolny
 dzienny czas pracy Au-pair nie powinien przekraczać 6
godzin; tygodniowy 30 godzin. Ilość godzin pracy może
ulec zmianie tylko za obustronną zgodą.
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Nadgodziny muszą zostać czasowo wyrównane. Podział
godzin pracy w ciągu dnia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb rodziny
 przynajmniej półtora dnia wolnego w tygodniu
 Au-pair ma zapewniony czas wolny na naukę języka (kurs i
ćwiczenia w domu)
Pośrednictwo, korzystanie z usług IN VIA (doradztwo i udział
w Clubie Au pair) jest dla naszych Au-pair bezpłatne.
Organizacja IN VIA Nürnberg znajduje się w bezposrednim
sąsiedztwie Polskiej Misji Katolickiej pod kierownictwem
Księdza Stanislawa Stenki.
Prosimy o kontakt z naszym biurem regionalnym m.in. w celu
otrzymania formularzy aplikacyjnych:
IN VIA Nürnberg e.V.
Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit
Margarete Nowak
Harmoniestr. 16; 90489 Nürnberg
Tel: 0911 58 68 69 -17
aupair@invia-nuernberg.de
www.invia-nuernberg.de
Quelle:
IN VIA Kath. Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Deutschland.
Aktualisiert und bearbeitet von IN VIA Nürnberg e.V.
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