Programa Au-Pair
Alemanha

Faz um Gap Year
Melhora o teu alemão
Conhece um novo país e uma nova cultura

Au-Pair na Alemanha
Não entraste para a Faculdade? Acabaste o Curso e não consegues Emprego? Gostarias de melhorar o
teu Alemão de uma forma pouco dispendiosa? Gostas de Crianças? Gostarias de viajar, conhecer outros
costumes e fazer novos amigos?
Se és uma pessoa flexível, tens experiência com crianças e boas referências, podes trabalhar como. AuPair na Alemanha.

Programa Au Pair na Alemanha
"Au Pair" deriva do francês e significa "estar em par". Como Au Pair na
Alemanha tens a possibilidade única de melhorar significativamente os
teus conhecimentos de Alemão e conhecer a cultura e costumes do país
vivendo em conjunto com uma família alemã. Como Au Pair vais estar
alojada numa família como um novo membro da mesma. Apoias a família
a cuidar de crianças e nos trabalhos domésticos. Em troca, a tua família
de acolhimento ajuda-te a melhorar o teu nível de Alemão e a
familiarizares-te com a cultura alemã.
A tua estadia como Au Pair será uma experiência única se tudo estiver
planeado e organizado de antemão.

Podes concorrer se:
✓ Fores carinhosa, alegre, honesta, amiga, útil, paciente e flexível;
✓ Gostares de crianças, de cuidar delas, brincar e ensinar;
✓ Gostares de conhecer novas culturas - incluindo novos alimentos;
✓ Fores de fácil adaptação;
✓ Tiveres até 30 anos (se fores de uma nacionalidade europeia) ou 26 (se fores de fora da Europa),
não ter tiveres filhos;
✓ Tiveres um nível básico de Alemão (pelo menos A1);
✓ Tiveres uma boa saúde

Programa Au-Pair na Alemanha
Quais as vantagens de fazer este Programa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tens direito a alimentação e quarto próprio
Recebes 280€/mês para dinheiro de bolso;
Recebes 50€/mês para despesas com Cursos de Línguas;
Um dia e meio de folga por semana;
4 semanas de férias pagas durante o ano;
Oferta de um passe social mensal;
Contribuição para as despesas de viagem para a Alemanha: 25 Euros/mês (fora da união
europeia), até 100 Euros/ano (para a união Europa);
Reuniões mensais de Au Pair;
Cartão de Identidade de Au Pair;
Um certificado de participação;
Tens direito a seguro de saúde, de acidentes e responsabilidade civil;
Linha de emergência de 24 h

Os deveres de uma Au Pair
Como Au Pair, é teu dever ajudar a Família de Acolhimento a
cuidar das crianças (brincar com elas, preparar-lhes as refeições,
ajudá-las a vestirem-se, a acompanhá-las de e para o infantário
ou escola, fazer trabalhos manuais, etc.) e com o trabalho
doméstico (arrumar o quarto das crianças, pôr a mesa, aspirar,
passar a ferro, etc). O tempo máximo de horas de trabalho é de
30 horas/semana, incluindo babysitting.
E nunca te esqueças: cuidar de crianças é um dever muito
responsável! Deves tratá-las com carinho, afecto e dedicação.

Duração da estadia
A duração mínima é de 6 meses e máxima de 1 ano. Se fores de um país da UE, também é possível uma
estadia de 3 meses. Quanto mais tempo ficares, mais fácil será encontrar uma família de acolhimento
adequada para ti. Quase todas as famílias preferem uma Au Pair por 12 meses.

A Família de Acolhimento
Os requisitos são elevados e nem todas as famílias de acolhimento podem participar no programa Au
Pair. As famílias anfitriãs têm de entregar uma candidatura tal como tu e são entrevistadas. Só são
aceites no programa se cumprirem os requisitos e estiverem dispostos a respeitar os regulamentos da
Au Pair.
A maioria das famílias de acolhimento tem 2-4 crianças com idades compreendidas entre 1 e 10 anos.
Alguns pais anfitriões são pais solteiros.

Au-Pair na Alemanha
O Curso de Línguas
Tens direito a participar num Curso de Alemão durante a tua estadia. A
Família de Acolhimento concede o tempo livre necessário e irá apoiar-te
financeiramente com 50€/mês. A maioria das Au Pair frequentam um
Curso de Línguas duas vezes por semana. Um curso de línguas de 6 horas
tutoriais/semana custa a partir de 100 Euros/mês.

Seguro
A família anfitriã paga as despesas de um seguro de saúde, acidente e
responsabilidade civil, incluindo gravidez e parto. Antes da viagem para a
Alemanha deverás realizar um exame médico para se comprovar que
estás de boa saúde. O seguro não paga o tratamento médico das doenças
que já tinhas antes da tua estadia na Alemanha, assim como exames
médicos regulares.

Custos
• Taxa de Inscrição na MultiWay – € 150
• Taxa Administrativa – € 120

Documentação para a Inscrição
A ser entregue pela Candidata
•
•
•
•
•
•

Formulário a ser entregue pela MultiWay devidamente preenchido;
Uma carta para a futura família;
Fotografias tuas com crianças de quem tenhas cuidado, sejam familiares ou de amigos;
Duas cartas de referência, onde pelo menos um comprove que tomaste conta de crianças;
Um atestado médico;
Certificado de línguas que comprove o teu nível de Alemão

Posso fazer este Programa noutros países?
Para além do Programa na Alemanha, também temos o
Programa de colocação de Au Pairs nos Estados Unidos,
programa este com condições ainda mais favoráveis, mas
com a duração obrigatória de 12 meses.
Em formatos ligeiramente diferentes, há ainda a
possibilidade de realizar o Programa na Austrália, na
China, no Reino Unido, na Irlanda e em França.
Para mais informações contata-nos.
MultiWay – Cursos no Estrangeiro
Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal
multiway@multiway.org

www.multiway.org

+ 351 218 132 535

