
Guia para famílias e organizações beneficiárias do projeto Latin Smile 
voluntários:

Quem somos

Somos uma instituição beneficente com sede na Grã Bretanha com mais de 11 anos de 
atividades na Grã Bretanha e na América Latina.
Estamos sempre procurando maneiras de fornecer apoio e trocar culturas, experiências e 
muito mais.
Em todos esses anos, tivemos o privilégio de sermos apoiados, por exemplo, pela BBC, 
Westminster Borough, Banco Cooperativo e outras organizações que são Instituições 
Britânicas sérias e confiáveis.
Agradecemos por querer fazer parte do nosso projeto de enviar jovens para a sua cidade, 
país.
O objetivo é trocar experiências, conhecer outras formas de ver a vida e criar laços de 
amizade com os voluntários.
Sua participação não tem custo e é um processo simples e por favor, preencha o 
formulário online e nos envie.

1.Dos voluntários:

Eles procuram por uma experiência fantástica e muitas vezes única em suas vidas.
Normalmente são jovens em idade universitária ou pessoas que trabalham na Grã-
Bretanha e outros países europeus que querem dar o seu tempo e trabalho em favor da 
comunidade.
Eles são homens e mulheres, de diferentes raças, crenças e muito mais.
Os voluntários são previamente avaliados pela Latin Smile na Grã-Bretanha em relação 
ao seu comportamento antes de fazer parte da sua experiência. Alguns podem falar 
português e outros não podem mas com as ferramentas tecnológicas que possuem 
podem ter comunicação básica.
Geralmente o inglês é o idioma de contato.
Os anfitriões receberão antecipadamente o nome e as datas da viagem do voluntário 
ninguém viaja de surpresa sem ser consultado.

2.Custos

Voluntários trabalham para pagar as despesas com passagens, custo do alojamento e 
pagam seus custos no total.

3.A sua responsabilidade

Garantir a segurança do visitante, fornecendo informações e assistência necessárias.
Crie uma atmosfera familiar ao seu redor, dando-lhe calor humano
Compartilhe seu café da manhã, almoço e jantar 
Um espaço limpo e seguro onde eles podem descansar
Eles não procuram algo extra como uma refeição especial ou pagamentos de restaurante 
etc.
O que eles procuram é viver abertamente como você, comer o que você come.
Quando a pessoa chega, é ir ao aeroporto local ou à estação de ônibus local e buscá-la.
Também no final do seu período é deixá-lo no ponto de ônibus ou no aeroporto local.
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É como adotar um filho ou filha por alguns dias
Assim que estiverem com você, por favor, não peça aos voluntários nada de material.
Logicamente, eles não estarão lá para resolver alguns problemas que você tem.
O espaço para dormir poderá ter uma peça de mobília, cama, rede, etc.

4.Número de voluntários e outros

Dependendo das suas condições, você pode receber 1 ou mais pessoas pelo mesmo 
período.
Eles também escolhem o destino da viajem se para a Argentina, Cuba ou Brasil etc como 
também o tempo que ficarão sendo no mínimo de 1 semana.

5. Nosso apoio

Você receberá £ 160 por semana em troca do local.
O apoio econômico será entregue pelo visitante.
Esse custo é para cobrir todos os seus custos, com hospedagem, comida e outros.

6. Fotos

De boa qualidade para serem colocados na descrição do local, podem ser do espaço 
onde você dorme, do bairro, das pessoas e muito mais.

7. Vídeos

Não é obrigatório mas ajuda bastante em nossa divulgação um vídeo de apenas 30 
segundos como uma mensagem de boas vindas aos voluntários.
Pode estar no seu idioma.

8.Acordo entre a Latin Smile e o anfitrião / família / organização

Por 1 ano a partir da data de aprovação de sua inscrição.
Se houver uma falha, Latin Smile-UK pode rescindir o contrato antes do ano.

9.Reclamações e outros

Qualquer reclamação sobre os voluntários, por favor, faça por escrito para nós.

10. Notas:

Sem álcool, sem cigarros, sem política, sem religião.

Gracias,

Latin Smile-UK United Kingdom
Charity 1111489
www.latinsmile-uk.com
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http://www.latinsmile-uk.com/

