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Вихідні дані

Час робити те, 
що треба.

На обкладинці: Йоана  
є контактною особою для  
моряків в будинку моряка

Де можна долучитися? Як знайти придатне місце 
діяльності?

Долучайтеся до роботи з дітьми та молоддю, читайте 
вголос людям похилого віку, доглядайте за біотопами 
або знайомте молодь з музейною діяльністю: 
можливості допомоги настільки ж різноманітні, як і 
наше суспільство.

Окрім діяльності в соціальній та екологічній сферах, 
є можливості в сферах культури, інтеграції та спорту. 
Як волонтер чи волонтерка ви не потребуєте фахової 
підготовки. Ви берете на себе завдання, які виходять за 
рамки основних послуг місця діяльності.

www.bundesfreiwilligendienst.de
інформує про поля діяльності.1
У рубриці «Пошук місця діяльності» знайдіть 
придатне місце або запитайте консультантів 
безпосередньо на місці.2
Зверніться до місця діяльності та домовтеся 
про неформальну ознайомлювальну бесіду.3

Ґерд 
організовує міжрелігійні 
екскурсії, у тому числі 
в церквах, мечетях та 
синагогах

Якщо вам підходить: Підпишіть угоду 
і розпочніть роботу у Федеральній 
волонтерській службі.
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Хто може долучитися?
Усі, хто пройшов обов’язкове навчання на денній 
формі навчання, можуть долучитися до Федеральної 
волонтерської служби.

Вік, стать, національність і тип шкільної освіти не мають 
значення.

Федеральна волонтерська 
служба 
Федеральна волонтерська служба (BFD) означає залучення 
представників суспільства до вирішення актуальних 
проблем суспільства. 
Вона орієнтована на усіх, хто за межами роботи чи 
школи протягом від 6 до 24 місяців бажає працювати в 
соціальних, культурних, екологічних чи інших сферах в 
громадських інтересах – із соціальним забезпеченням та 
професійною підтримкою і безкоштовним подальшим 
навчанням та семінарами.

За певних умов в Федеральній волонтерській службі 
можна також працювати неповний робочий день (понад 
20 годин на тиждень). Чи можливо це, волонтери 
уточнюють на відповідному місці діяльності.

Ви разом з нами?
Федеральна волонтерська служба 
орієнтована на всіх, хто

•  після школи чи навчання бажає 
працювати на практиці,

•  бажає з користю провести період до початку 
навчання,

•  ще остаточно не визначився, 
яку професію вибрати, і хотів 
би познайомитися з новими 
сферами діяльності,

•  вже працює, але шукає нових 
перспектив,

•  бажає отримати цінний 
практичний досвід на 
неформальній основі, 

• хотів би під час тайм-ауту  
 допомогти іншим людям або

•  після виходу на пенсію бажає 
долучитися до загального 
блага.

Зацікавились? Авжеж!
Загальні умови нескладні. Метою є надання усім 
бажаючим можливості долучитися до служби, 
яка збагачує.

Данило 
є волонтером федеральної 
служби в театрі

Педагогічний супровід 
Фахівець підтримує волонтерів на 
місці діяльності. Волонтери беруть 
участь в безкоштовних семінарах.

Кишенькові гроші 
Волонтери отримують узгоджену 
суму кишенькових грошей; 
максимальна сума зараз 
становить 438 євро. Можливе 
надання робочого одягу, житла та 
харчування або відповідної грошової 
компенсації.

Соціальне забезпечення
В плані встановленого законом 
соціального забезпечення 
волонтери мають такий самий 
статус, як і стажери. За місцями 
діяльності сплачуються внески на 
пенсійне страхування, страхування 
від нещасних випадків, на охорону 
здоров’я, догляд та на випадок 
безробіття.

Свідоцтво
Після проходження служби у BFD 
волонтери отримують кваліфікаційне 
свідоцтво.

Час робити
 те, що треба.   
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