
Support Staff Camp Counselor

Na czym polega? Dbamy o kamp od strony 
technicznej.

Opiekujemy się dziećmi. 
Uczymy je i dbamy o ich 
bezpieczeństwo.

Z kim pracujemy? Inni studenci, z całego świata. Przede wszystkim dzieci. 
Współpracownicy to 
niekoniecznie studenci (choć 
przeważnie tak), wielu z nich 
używa języka angielskiego na co 
dzień.

Ile godzin pracy dziennie? 10 24

Czas wolny Przerwy za dnia i wieczory + min. 1
dzień wolny w tygodniu.

Przerwy za dnia (nie zawsze, 
krótkie) + min. 1 dzień wolny w 
tygodniu (może być np. 2x pół 
dnia). Zazwyczaj brak wolnych 
wieczorów.

Szanse na podróże w 
czasie wolnym

Zależą od położenia kolonii oraz 
podejścia władz do ewentualnego 
pożyczania samochodów. Ponad 
50% szans na zwiedzanie.

Tak jak w Support Staff, ale też 
zależy od sposobu dzielenia 
wolnego czasu (Pełny dzień lub 
2x pół dnia). Około 50%.

Wymagania Doświadczenie (w pracy lub 
personalne), komunikatywny 
poziom języka angielskiego, status 
studenta, gotowość do wyjazdu 
przed 20 czerwca 2014.

Doświadczenie (w nauce dzieci),
znaczne umiejętności w danej 
dziedzinie, co najmniej dobry 
poziom języka angielskiego, 
gotowość do wyjazdu przed 20 
czerwca 2014.

Odpowiedzialność Za miejsce pracy (utrzymanie 
porządku) oraz wykonywanie 
swoich obowiązków.

Za miejsce pracy (np. kort 
tenisowy oraz domek – to też 
nasze miejsce pracy!), za dzieci 
(ich higienę, samopoczucie, 
bezpieczeństwo itp.) oraz 
wykonywanie swoich 
obowiązków.

Zarobki 1150$ za 10-11 tygodni + 40$/dzień
po 11.tygodniu, tzw. post-camp 
(jeśli wyrażamy chęć na pracę 
dłużej. Nie zawsze można)

800$-900$ (Special Needs 
[opiekun osób 
niepełnosprawnych] 875$-975$) 
+ ewentualne napiwki od 
rodziców (Nie zawsze, tylko dla 
najlepszych), czasem też 'post-
camp'.

Zalety i wady - 
porównanie

Mała odpowiedzialność
Większe zarobki
Mniej godzin pracy
Więcej przerw / przerwy dłuższe
Trwalsze znajomości ze 
współpracownikami

Brak bliskiego poznania dzieci 

Bardzo duża odpowiedzialność
Mniejsze zarobki
Więcej godzin pracy
Mniej przerw / przerwy krótsze
Mniej trwałe znajomości ze 
współpracownikami

Bliskie poznanie dzieci (też: 



(poznanie kultury amerykańskiej 
ogranicza się do rozmowy z 
szefami / pracownikami)

Praca fizyczna, bywa męcząca

Tęsknota za domem
'Harcerskie' warunki 
zakwaterowania

kultury amerykańskiej)

Praca fizyczna, bywa męcząca
Praca uciążliwa psychicznie 
(odpowiedzialność i ciągłe 
przebywanie z dziećmi)
Tęsknota za domem
'Harcerskie' warunki 
zakwaterowania

Podsumowanie JA WOLĘ SUPPORT STAFF!!! :) Dobry dla przyszłych nauczycieli
/ wychowanków itp.

Są to moje subiektywne oceny, podane na bazie doświadczeń z kampem Robin Hood w Maine. 
Różne kampy to różne zasady. Generalnie wszystko wygląda podobnie, natomiast szczegóły mogą 
się delikatnie różnić (przykład: pracujemy 10 godzin, ale na jednym kampie bez przerwy i kończymy
popołudniami, na innym z przerwą, ale rzecz jasna: kończymy później). Wszelkie kwoty podane na 
sezon 2014.

Sugestie i komentarze mile widziane :)
Łukasz Misza: www.nacampie.wordpress.com


