
Що це за проект?
[druckkammer] - це друкарський проект у Грайфсвальді, північно-східна Німеччина, неподалік від 
Балтійського моря. Тут завжди щось відбувається! Наша мета - зустрічатися кожного дня з новими ідеями, 
допомагати людям висловлюватися через мистецтво та вчити всьому, що ми знаємо про друкарство, 
виробництво паперу та інші відомі нам аспекти мистецтва. Як волонтер:ка ви працюватимете у невеличкій 
німецько-,англо- та польскомовній команді. Це означатиме співпрацю з людьми, але також самостійність 
та іноді відповідальність за власні завдання (часом треба буде знаходити необхідну роботу та самостійно 
керувати часом її виконання). [druckkammer] - ідеальне місце для тебе, якщо тобі подобається працювати 
з людьми, маєш інтерес до мистецтва, хочеш вчитись новому кожного дня та маєш бажання й енергію 
говорити про те, що тобі важливо. У непрості часи, як зараз, ми особливо фокусуємо пошук на Україні. 
Волонтер:ка могла б шляхом мистецтва передати думки та відчуття стосовно війни, або працювати із 
іншою темою. В залежності від твоїх потреб та бажань.

У якості волонтер:ки ти:
• навчися всьому, що стосується друку;
• будеш частиною команди з рівними правами;
• працюватимеш із різними людьми та організаціями;
• будеш разом із колежан:ками готувати виставки, створювати символіку для різних проектів та шукати 
нові форми взаємодії із учасни:цями воркшопів [dk];
• будеш частиною мережі волонтерів із різних країн, разом із ними прийматимеш участь у семінарах, 
організованих Турбіною Померан‘єю;
• отримуватимеш кишенькові гроші та гроші на їжу щомісячно; всі види базового страхування, 
відшкодування витрат на дорогу;
• матимеш можливість вивчати німецьку;
• житимеш у власній кімнаті у волонтерській квартирі (зала, кухня та ванна спільні).

Як подати заявку?
Наразі резидент:и з України не потребують візи до Німеччини. Ми підтримаємо тебе у всіх адміністративних 
процесах. Якщо тобі це цікаво, будь-ласка, зв‘яжися з нами через цю адресу: drucken@straze.de 
Будь-ласка, напиши не великий текст про себе: Хто ти? Який в тебе є досвід і які твої очікування? Чому 
тобі подобається ця можливість? Чого ти хочеш навчитися?
Нам не потрібне резюме! Наступним кроком ми б мали онлайн-розмову з тобою, щоб обговорити деталі.

З нетерпінням чекаємо на твого листа!

Більше інформації про нас:
instagram: _druckkammer_
офіс волонтерської програми: http://turbina-pomerania.org

Пошук волонтер:ки із України

[druckkammer] in der  STRAZE  |  Stralsunder Straße 10, 17489 Greifswald

Ми шукаємо молоду людину (віком від 18 до 30 років) на волонтерську позицію у 
друкарському проєкті [druckkammer] у Грайфсвальді з 5.09.2022 до 31.08.2023. Все 

це у рамках програми ЄС „Європейський Корпус Солідарності“. 


