
Work Experience in South Africa 
(Doświadczenie zawodowe w Afryce Południowej)

Work Placement (Staż)

The Work Placement Programme (Pragram: Staż) (pre-placed/non-paid – skierowany/niepłatny) jest 
odpowiedni  dla  osób  ,  które  pragną  zdobyć  doświadczenie  zawodowe  i  kulturowe  w  Afryce 
Południowej, a także doskonalić umiejętności językowe w środowisku pracy. Mają Państwo także 
możliwość podróżowania i zwiedzania, tak aby w pełni cieszyć się pobytem w słonecznej Afryce 
Południowej. Staże organizowane są w sektorze hotelarskim i gastronomicznym. 

Work Adventure (Praca i przygoda)

The ‘non-placed/paid’ programme (program bez skierowania/płatny) to program odpowiedni dla 
tych z Państwa, którzy chcieliby zdobyć doświadczenie kulturowe oraz doskonalić umiejętności 
językowe  używając  języka  angielskiego  w  trakcie  zdobywaniu  cennego  doświadczenia 
zawodowego pracując dla pracodawcy w Afryce Południowej. Mają Państwo możliwość zwiedzić 
atrakcje  turystyczne  i  podróżować  po  pięknym  wybrzeżu  Afryki  Południowej  i  jednocześnie 
pracować w celu zdobycia  środków finansowych na pokrycie  kosztów tej  wspaniałej  przygody. 
Istnieje możliwość znalezienia posady we wszystkich sferach zawodowych, w zależności od tego 
jaką ofertą są Państwo zainteresowani.

Social & Environmental (Społeczny i środowiskowy)

Social Welfare (Opieka społeczna) stanowi bardzo ważny element każdego wolontariatu w Afryce 
Południowej. Istnieje wiele projektów, które potrzebują pomocy w domach dla opuszczonych i/lub 
niepełnosprawnych dzieci, a także projekty rozwoju społeczności. Największą korzyścią jaka płynie 
z  uczestnictwa  w  programie  ‘pre-placed/non-paid’ (skierowany/niepłatny)  jest  możliwość,  jaką 
stwarza młodym ludziom z całego świata,  aby podróżować do znanej z piękna i  różnorodności 
Afryki  Południowej.  Zamieszkają  Państwo  u  rodziny  z  lokalnej  społeczności  i  „zanurzą  się”  
w lokalnej kulturze. Praca wolontariuszy to ogromna pomoc dla lokalnych społeczności. Jest zatem 
odpowiednia dla osób które pragną mieć swój udział w dokonywaniu pozytywnych zmian poprzez 
Social and Environmental Workshops (Warsztaty Społeczne i Środowiskowe).

English Plus Courses in Cape Town 
(Kursy języka angielskiego Plus w Cape Town)

Jeśli  pragną  Państwo  w  pełni  wykorzystać  swój  wolny  czas,   ma  w  swojej  ofercie  wybór 
doskonałych programów English Plus. 
Cape  Town  proponuje  Państwu  wybór  kursów  połączonych  z  czynnym  wypoczynkiem,  aby 
zaoferować pełny program nauki języka i wypoczynku.
Proponujemy wybór spośród Focus English z winem, historią lub golfem.

English & Wine (Język angielski i wino)
Słuchacze uczęszczają na zajęcia Focus General English (Ogólna znajomość języka angielskiego, 
kurs  Focus)  rano  a  także  uczestniczą  w  4  trwających  pół  dnia  wyjazdach  do  winnic  oraz 
jednodniowej wycieczce do okolicy słynącej z win. 



English & History (Język angielski i historia)
English Plus History: Słuchacze uczęszczają na zajęcia Focus General English (Ogólna znajomość 
języka  angielskiego,  kurs  Focus)  rano  a  także  uczestniczą  w  czterech  trwających  pół  dnia 
wycieczkach i jednym jednodniowym wyjeździe do miejsc o znaczeniu historycznym w Cape Town 
i jego okolicy.

English & Golf (Język angielski i golf)

Słuchacze  uczęszczają  na  kurs  General  English  (Ogólna  znajomość  języka  angielskiego)  rano  
a także uczestniczą w czterogodzinnych lekcjach golfa podczas weekendu. 

English & Safari (Język angielski i safari)
Słuchacze  uczęszczają  na  zajęcia  General  English  (Ogólna  znajomość  języka  angielskiego)  
w Cape Town przez 2 tygodnie a następnie (bądź przed rozpoczęciem kursu) biorą udział w safari.


