
 

Добровільна служба в Німецькому Червоному 

Хресті (ч/ж/і) 

DRK Soziale Freiwilligendienste Mecklenburg-Vorpommern gGmbH / НЧХ Соціальні 

добровільні служби Мекленбурга-Передньої Померанії суспільно корисне ТОВ 

Шверин 

Повний робочий день | З 01.09.2022 | Тимчасове працевлаштування до 31.08.2023 | 

Кількість вакансій: 30 | Заробітна плата: 420 € 

Творимо добро разом! Ми шукаємо молодих та зоставшихся молодими людей, які 

хочуть долучитися до добровільної служби. В Мекленбурзі-Передній Померанії ми 

маємо ще вільні місця для добровільного соціального року або федеральної 

добровільної служби в дитячих садах, лікарнях, будинках для людей похилого віку, 

водоохороні і т.д. 

Добровільна служба в Німецькому Червоному Хресті (ч/ж/і)  

1. Про нас:  

Німецький Червоний Хрест в Мекленбурзі-Передній Померанії є частиною всесвітньої 

спільноти людей, які надають всебічну допомогу жертвам конфліктів і катастроф, а 

також іншим людям в надзвичайних соціальних ситуаціях та в галузі здоров'я.  

НЧХ Соціальні добровільні служби Мекленбурга-Передньої Померанії суспільно 

корисне ТОВ пропонує широкий спектр добровільних послуг. Будь то добровільний 

соціальний рік (FSJ), федеральна добровільна служба (BFD), добровільна служба є 

виграшем для всіх - волонтерів, для міст діяльності та суспільства. Добровільне 

соціальне зобов'язання означає набуття компетентності та участь в житті. Тому наша 

мета – зробити таку послугу можливою для якомога більшої кількості зацікавлених 

людей.  

Як найбільший пропонувач волонтерських послуг у Мекленбурзі-Передній Померанії, 

ми працюємо з 240 місцями діяльності в Мекленбурзі-Передній Померанії у сфері 

охорони здоров'я та соціальних питань.  

Для 01.09.2022 початого року діяльності ми ще шукаємо відданих молодих та 

зоставшихся  молодими людей, які хотіли б долучитися до соціально роботи та 

спробувати свою кар'єру. 

2. Завдання:  

• Допомога та відданість справі в соціальній установі та підтримка професіоналів у 

їхній педагогічній або сестринській діяльності 



• заходи підтримки у водній вахті, службі перевізок або рятувальній службі 

3. Профіль вакансії:  

• виконання обов'язкового шкільного навчання та  

• прагнення до соціальної роботи 

• для педагогічної роботиі довідка про несудимість 

• віком 16-27 років – добровільний соціальний рік (FSJ), для всіх старше 27 років  -

Федеральна добровільна служба (BFD).  

4. Ми пропонуємо:  

• різноманітну роботу на повний робочий день напротязі від 6 до 12 місяців 

• можливість познайомитися зі своєю майбутньою професією 

• педагогічний супровід протягом усього періоду служби 

• почати можливо в будь-який час за домовленістю 

• 25 днів безкоштовних супровідних семінарів 

• кишенькових грошей не менше 420 євро на місяць 

• право на допомогу на дитину залишається дійсним 

• визнання як практичної частини аттестата професійної кваліфікації вступу до 

університету і, при необхідності, як вичікувального семестру 

Якщо у Вас виникли запитання, будь ласка, звертайтеся до нас. 

 

DRK Soziale Freiwilligendienste Mecklenburg-Vorpommern gGmbH 

Wismarsche Straße 298  

19055 Schwerin  

Tel.: 0385 - 59 37 82 0 

freiwillig@drk-mv.de 

https://drk-freiwillig-mv.de/ 

Ви також можете скористатися нашою аплікаційною формою за адресою: 

https://drk-freiwillig-mv.de/freiwilliges-soziales-jahr/fsj-bewerbung/online/ 

Ми з нетерпінням чекаємо на отримання Вашої заявки з інформацією про 

місцезнаходження та область застосування! 

 

mailto:freiwillig@drk-mv.de
https://drk-freiwillig-mv.de/
https://drk-freiwillig-mv.de/freiwilliges-soziales-jahr/fsj-bewerbung/online


Інформація про те, як подати заявку 

 

Контактна особа для подальших запитань: 

 

Herr Tim Gehrmann 
03855937820 

freiwillig@drk-mv.de 

Arbeitsort 

DRK Soziale Freiwilligendienste Mecklenburg-Vorpommern gGmbH 

Wismarsche Str. 298 

19055 Schwerin 

tel:+493855937820
mailto:freiwillig@drk-mv.de

