Au-Pair in China
Przegląd programu

Program Star Exchange Au-Pair w Chinach umożliwia młodym ludziom, przynależących
do kultury zachodniej, przeżycie niezapomnianej przygody w Chinach – jednym z
najdynamiczniej rozwijających się krajów na świecie. Kultura chińska jest najstarszą na
ziemi a znajdujące się w tym kraju prastare pałace i świątynie są znane na całym
świecie. Język chiński, którego naukę umożliwiamy w ramach programu, jest najczęściej
mówionym językiem ojczystym na świecie i znajduje się zaraz za językiem angielskim pod
względem ogólnej liczby użytkowników, która wynosi 1,1mld mówców. Rozwój
gospodarczy Chin wprawił w ostatnich dziesięcioleciach cały świat w zdumienie i sprawił,
że są one drugą potęgą gospdarczą na świecie. Eksperci są zdania, że obecne stulecie
będzie także zdominowane przez Chiny, wobec czego nasz Au-Pair program jest nie tylko
szansą poznania niezwykle magicznej i ogromnie różniącej się od zachodniego świata,
kultury chińskiej, lecz także możliwością zdobycia umiejętności, które mogą być
decydujące w życiu zawodowym.

Pobyt w rodzinie

Rozwój gospodarczy Chin przyczynił się do rozwoju zamożnej klasy średniej w tym kraju.
Rodziny reprezentujące ową klasę średnią pragną zapewnić swemu (najczęściej
jedynemu ) dziecku najlepszą przyszłość, w związku z czym au-pair z zagranicy uchodzą
są w Chinach za ambasadorów zachodnich zwyczajów. Rolą au-pair jest przekazanie
chińskim dzieciom zachodniego sposobu bycia a także nauka języka angielskiego. Aupair jako nauczyciel stoi bardzo wysoko w hiererchii chińskich rodzin, co związane jest z
wyznawaną w Chinach filozofią konfucjanizmu, według której nauczycielowi należy się
wyjątkowe poważanie. Z drugiej strony Chińczycy są pod wielkim wrażeniem osiągnięć
zachodnich kultur, co sprawia, że wszystkim przybyszom z zachodu, okazywany jest w
Chinach szczególny szacunek. Owo poważanie i szacunek powoduje, że rodzina chińska
chętnie pokryje wszystkie koszty pobytu au-pair u niej.

Zadania au-pair podczas pobytu u chińskiej rodziny wyglądają następująco:


Przeciętny czas pracy wynosi 25 godzin tygodniowo, przy dwóch wolnych dniach
w tygodniu



Dotrzymywanie dziecku towarzystwa, pomaganie mu w odrabianiu zadań
domowych



Rozmawianie z dzieckiem po angielsku i uczenie go tego języka



Pomoc przy ogólnych pracach domowych ( w małym wymiarze )

Jakie korzyści wiążą się z pobytem w Chinach?

Oferujemy Ci pobyt u rodziny, stałą opiekę ze strony naszej miejscowej agencji
partnerskiej, co pozwoli Ci na beztroskie i bezpieczne poznanie kultury oraz życia w
Chinach. Oferujemy Ci także możliwość nauki języka oraz podróżowania po kraju, gdyż
jako au-pair ponosisz wyłącznie koszty związane z przygotowaniem do wyjazdu.

Rodzina u której będziesz mieszkać zobowiązuje się do następujących świadczeń:


Zapewnienie Ci własnego pokoju z dojściem do internetu



Wyżywienie



Ubezpieczenie podczas pobytu jako au-pair



Kieszonkowe w wysokości 1.000 ( RMB ) w miesiącu



Opłacenie lotów ( pełne pokrycie kosztów następuje przy rocznym
pobycie , przy krótszych pobytach zwrot kosztów za lot powrotny lub
około 1.200zł dofinansowania lotu )



Oprócz wolnych dni świątecznych, zapenione masz dwa tygodnie ferii.



Wszystkie podróże, które odbywasz z rodziną goszczącą są dla Ciebie
darmowe

Jakie kryteria muszę spełniać?





Musisz być w wieku między 18 i 29
Musisz być zdrowy
Musisz posiadać dobrą znajomość języka angielskiego
Musisz być otwarty na inne kultury

Dlaczego mam wybrać Star Exchange?

Progam Star Exchange au-pair ma bardzo dużo do zaoferowania! Nasza oferta jest
wyjątkowa i jedyna tego typu. Kładziemy bardzo dużą wagę nie tylko na to, aby Twój
pobyt w Chinach nie oznaczał dla Ciebie z dużych wydatków, lecz także na wysoką jego
jakość. Podkreślamy, że zapewioną będziesz miał indywidualną opiekę niezależnie od
sytuacji w jakiej się znajdziesz. W przeciwieństwie do innych agencji, posiadamy w
Chinach miejscowych partnerów, których osobiście sprawdzamy i w razie potrzeby
doszkalamy tamtejszych pracowników. Bardzo ważne jest dla nas, żeby nasza oferta nie
była tylko obietnicą, lecz także rzeczywistością. Ty jesteś przyszłością naszej firmy i
Twoje zadowolenia jest dla nas bardzo ważne!

Darmowy serwis, który zapewniamy Ci z naszej strony:












Gotowość pomocy 24 / 7
Dostarczenie wszelkich dokumentów potrzebnych do złożenia podania o wizę
Zapewnienie ubezpieczenia
Pomoc przy znalezieniu pasującej rodziny
Odbiór z lotniska
Pomoc w odnalezieniu się w nowym otoczeniu
Zoganizowanie treningu dla au-pair przygotowującego Cię do przyszłych zadań
Tłumaczenia
Zorganizowanie kursu języka chińskiego
Pomoc w przedłużeniu lub zmianie wizy

Centrum treningowe dla au-pair

Aby jak najlepiej przygotować Cię do zadań au-pair w godzczącej Cię rodzinie, na
początku pobytu pojedziesz do centrum treningowego w Pekinie. Odbędziesz tam
intensywny kurs opieki nad dziećmi.
Kurs odbywa się po okiem przedszkolanek a jego długość uzależniona jest od Twoich
umiejętności oraz życzeń. Kurs ten powinien być wykorzystany do wyjaśnienia
wszelckich pytań oraz niepewności. Po zakończeniu kursu zostaniesz (naturalnie
bezpłatnie ) dostarczony do rodziny, którą poznasz w towarzystwie przydzielonego Ci
opiekuna.

