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Волонтерство у Швейцарії в музеї для німецькомовних 

учасників!  

Що: волонтерський проект у Швейцарії 
Місце: SENSORIUM – INTERACTIVE MUSEUM, WALKRINGEN – 

SWITZERLAND, німецькомовна частина Швейцарії 
Коли: початок 1 серпня, на рік 

Дедлайн подачі заявки: 15 травня 

Європейська волонтерська служба (EVS) - це програма обміну, яка 
фінансується урядом Швейцарії, а не ЄС, оскільки Швейцарія не є членом 
програми Еразмус +. Вона відкрита для молоді у віці від 18 до 30 років. 
Волонтер буде працювати приблизно 32-38 годин на тиждень протягом 10 
місяців. Він / вона отримає сертифікат участі в кінці періоду волонтерства. 
Програмою Європейської добровільної служби керує Швейцарське 
агентство з питань обміну та мобільності, Movetia. 

Стипендія охоплює такі переваги: 
Дорожні витрати (400 CHF) 
Харчування та проживання 
Кишенькові гроші (250 CHF / місяць) 
Мовна підтримка 
Страхування відповідальності, здоров’я та нещасного випадку 
Сенсорій знаходиться в Емменталі і являє собою простір, призначений 

для переживання за допомогою органів чуття. Концепція цього 
інтерактивного музею базується на ідеях Гюго Кюкельгауза (1900-1984), 
німецького філософа та педагога. Приблизно на 80 станціях, присутніх у 
музеї, основна увага приділяється відкриттю та досвіду. Цей простір 
дозволяє нам усвідомити такі природні явища, як рівновага, ритм та форми, 
і наближає їх до молодих та старих. 

Завдання: 

Присутність у музеї, щоб допомогти відвідувачам відкрити 
інтерактивні станції та відповісти на їх запитання. 

Участь у підготовці та щоденному обслуговуванні станцій та виставки 
Екскурсії німецькою та / або французькою мовами 
Führungen in deutscher und / oder französischer Sprache 
Участь у роздумах та реалізації нових заходів та виставок у музеї 

ВИМОГИ 

Вік 18-30 
Для цього проекту дуже важливо мати хороший рівень німецької 

мови , оскільки одним із завдань є екскурсії. 
Навички приємного спілкування з людьми 
Сильний інтерес до культурної спільноти 
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Динамічність, відданість, самостійність, хороші міжособистісні 
навички 

 
Аплікаційна форма тут 

https://docs.google.com/.../edit%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%AA 
Офіційний сайт організації, де проходитиме волонтерство 

https://www.ruettihubelbad.ch/de/sensorium/willkommen/ 
Більше інформації та деталі по проекту 

https://drive.google.com/.../1_U2EXD-BIbcp6nFGrfs55... 
Як податися: до 15 травня 2021 надішліть заповнену англійською 

або німецькою мовою аплікаційну форму на електронну пошту 
ltv.outgoing@gmail.com  

Для додаткових довідок: ltv.outgoing@gmail.com з приміткою 
ESC_Switzerland у темі листа. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F18jUj1UO5HYHw7UC48CtpZsl4g9LqXkKU%2Fedit%F0%9F%87%A9%F0%9F%87%AA%3Ffbclid%3DIwAR1H7ocXW7dtzDoXdTpQOyjzTtyqRXQ1mLtGI-dfFAK7TJjzuYXzUhja1NQ&h=AT0IC3TxS6rIE70i0wXUHSFeBzhoA0UpvLVXc7jWNVj8yeJxkXG5tzqKTzlOx2-ATu4sZKviePYRmwnhfQXfIGdSXQsn5mggu--eEiRTZARKb3Wnx9NGkOfhqSoxjwkhuOt9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3iGB0j7ZPXh8aSVl4g_AkSoBRckofOMs11odb7xtOiVYfHamB_kG46Y803P3ara_Qs2KiZnPAfue6OHprG2TqU2XuJMU_gth4O09ZuAby05KpCMfD_TJnPONJ069MYfCj9SH67d4tEg__JVZhf4aiWo-BQ9n-Bj8k
https://www.ruettihubelbad.ch/de/sensorium/willkommen/?fbclid=IwAR16siejGjsFiY7pjHUb6d1YhWhKUHe56gZTzdJaBoK2RxvQkGz7prKKhe8
https://drive.google.com/drive/folders/1_U2EXD-BIbcp6nFGrfs55_vG9WHVl4mL?fbclid=IwAR1JSyddtySh-2YB7CzsMggOR3ojQBmVHJm1rJ6ozGi5Tj2SpHR9CkBQ6RE
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