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Інформаційний	лист	щодо	умов	практики	

в	Данії	на	2020	рік		
	

Вимоги	до	практикантів	
	

 19‐29	років		
 Студент	 аграрного	 закладу	 освіти	 (коледж,	 університет)	 –	 з	 с/х	 спеціалізацією	

(ветеринари,	 агрономи,	 ландшафтний	 дизайн,	 біотехнолог,	 овочівництво,	
садівництво,	механізація	тощо).		

 досвід	 роботи/практики	 на	 фермі	 обраного	 типу	 від	 6	 місяців	 (офіційний	 або	
неофіційний,	домашній	досвід	також	зараховується)	

 права	на	автомобіль	та	трактор	(бажано)	
 Сертифікат	про	володіння	англійською	(рівень	А2	або	вище)	
	

ТЕРМІН	РОЗМІЩЕННЯ	–	ВІД	6	ДО	12	МІСЯЦІВ	
	

Типи	розміщення:		
 свиноферми	

 молочні	ферми	

 змішані	ферми	

 садівництво	

 конярство	

 лісівництва	

 птахівництво	
	

Вартість	програми	складає:		
екв.	490	євро	+	імміграційний	збір	2,940	данських	крон	(~390	євро)	*,	+	консульський	

збір	6816	грн	(~230	євро)	+	авіа	переліт	(екв.	100	євро).		
	

Таким	чином,	ВСІ	затрати	до	виїзду	складають	приблизно	800	євро	**	
	

*	 за	 бажанням	 практиканта	 фермер	 може	 сплатити	 імміграційний	 збір	 та	 вирахувати	
вартість	з	першої	зарплатні					
	
**	якщо	імміграційний	збір	сплачує	фермер	
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Стандартний	робочий	час	–	37	годин	на	тиждень.		
Понаднормова	праця	відшкодовується	у	розмірі:	107	ДК/годину	(~14	євро/год.)	перші	

дві	години	понад	денного	відпрацьованого	часу,	та	128	ДК/годину	(~17	євро/год.)	‐	за	кожну	
додаткову	 відпрацьовану	 понаднормово	 годину	 (брутто,	 тобто	 до	 відрахування	 податків)	
або	за	рахунок	надання	додаткового	вільного	часу.	Спосіб	компенсації	обирає	фермер.		

	
Зарплатня	(дані	на	січень	2019	року):		
до	відрахування	податків	–		11,444	ДК	на	місяць	(~1530	євро)	за	1‐6	місяці	стажування	

та	13,274	ДК	(~1770	євро)	за	7‐12	місяці	стажування.		
	
Витрати	 на	 проживання	 складають	 приблизно	 2000	 ДК	 (~260	 євро)	 на	 місяць	

(Фермер	 має	 забезпечити	 практикантові	 кімнату,	 яка	 опалюється,	 в	 якій	 є	 електрика,	 в	
приміщенні	має	бути	вода,	також	надається	постільна	білизна	та	рушники).		

	
Податки	складають	8%	для	практикантів,	які	є	студентами	навчальних	закладів,	якщо	

зарплатня	складає	до	6000	ДК	(~800	євро).	Сума	зарплатні,	що	перевищує	6000	ДК	на	місяць,	
обкладається	податком	на	прибуток	–	39%.	Після	всіх	відрахувань	приблизна	зарплатня	на	
місяць	складатиме	7400	ДК	(	~	1000	євро)	на	місяць	за	37	годин	роботи	на	тиждень.	

	
Додаткові	 відшкодування:	 Наприкінці	 терміну	 стажування	 в	 Данії	 практикант	

отримує	«гроші	на	відпочинок»	‐	12,5%	від	загальної	суми	всіх	нарахувань	зарплатні.		
	
Відпустка:	 кожен	 практикант	 гарантовано	 має	 2,5	 відпускних	 дні	 на	 місяць,	 або												

15	 днів	 за	 6	 місяців	 перебування.	 У	 які	 дні	 використати	 відпустку	 –	 практикант	 	 має	
обов’язково	погодити	з	фермером.	Також	практикант	має	6	додаткових	днів	відпочинку	(або	
один	 день	 за	 кожні	 два	 місяці	 перебування	 в	 Данії).	 Якщо	 практикант	 не	 використав	
відпустку	під	час	стажування,	кожен	«відпускний»	день	має	бути	оплаченим	за	ставкою	–	518	
ДК	на	день.	

	
Перший	 місяць	 є	 випробним	 терміном.	 Протягом	 цього	 часу	 фермер,	 також	 як	 і	

практикант	можуть	вирішити	зупинити	стажування	з	повідомленням	про	це	за	два	тижні.		
	
Якщо	фермер	свідчить,	що	в	практиканта	немає	достатньо	досвіду		або	знань	мови,	або	якщо	
в	 практиканта	 негативне	 відношення	 до	 роботи,	 приймаюча	 компанія	 організовує	
відвідання	ферми	з	метою	роз’яснення	ситуації.	Якщо	скарги	є	справедливими,	практикант	
має	 повернутися	 додому.	 Якщо	 існують	 інші	 проблеми,	 приймаюча	 організація	
намагатиметься	знайти	нове	розміщення.		

	
(!!!	витрати	в	Данії	!!!	)		

 Адміністративний	 внесок	 до	 приймаючої	 організації	 складає	 5000	 ДК	 (~660	
євро).	 Як	 правило,	 цей	 внесок	 відраховується	 із	 зарплатні	 практиканта	
протягом	перших	двох	місяців	стажування	в	Данії.		
	

 Вартість	 страхування	 складає	 75	 ДК	 (~10	 євро)	 на	 місяць,	 страхування	
передбачає	консультації	лікарів	та	візит	до	клініки	у	випадку	інцидентів	під	час	
роботи		

	
	

	
Зауважте!	Данська	сторона	вимагає	прибуття	виключно	літаком	і	спочатку	на	ввідний	

семінар	в	Копенгагені	
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Процес		подачі	документів:	
	
1. ви	проходите	інтерв’ю	з	представником	Міжнародного	центру	(особисто	або	скайпом)	
2. отримуєте	на	імейл	лист	з	умовами	програми	та	інструкціями	для	заповнення	анкети	
та	приклади	всіх	необхідних	документів	

3. збираєте	документи	та	сплачуєте	консультаційні	послуги	(див.	перелік	нижче)	
4. подаєте	 ваш	 пакет	 документів	 до	 розгляду	 одним	 зі	 способів:	 	 а)	 скануєте	 та	
відправляєте	 на	 doc@infoworld.com.ua	 або	 interinfocentre@gmail.com	 																
б)	відправляєте	кур’єрською	службою	доставки	на	нашу	адресу,	в)	привозите	особисто	до	
нас	в	офіс	

5. телефонуєте	нам,	щоб	перевірити,	чи	всі	документи	ми	отримали	
6. сплачуєте	вартість	програми	після	підтвердження,	що	документи	прийняті	до	розгляду	в	
Данії	і	вам	шукають	розміщення	та	заключаєте	договір	про	надання	послуг.	

7. чекаєте	нашого	повідомлення	щодо	Вашого	розміщення	та	 	дату	інтерв’ю	з	директором	
датської	організації	

8. після	 отримання	 розміщення	 Вам	 буде	 надіслано	 подальші	 інструкції	 щодо	 подачі	
документів	у	Візовий	центр		

	
ОБОВ’ЯЗКОВІ	ДОКУМЕНТИ	

	
o Підписаний	інформаційний	лист	щодо	умов	практики	в	Данії	на	2020	рік																

o заповнена	анкета	(тільки	друкована,	заповнюється	на	комп’ютері)	

o резюме	(або	CV)	англійською/німецькою	мовою		

o автобіографія	англійською/німецькою		мовою	

o 1	фото	3,5	Х	4,5	см	(вклеїти	в	анкету	або	відсканувати	окремо)	

o копія	першої	сторінки	закордонного	біометричного	паспорту		

o одна	 або	 дві	 рекомендації	 англійською/німецькою	 мовою	 або	 з	 перекладом	 	 (щодо	
вашого	досвіду	роботи/практики	на	фермі	обраного	напрямку)	

o копія	прав	на	автомобіль	та	трактор	(якщо	є)	

o повна	 виписка	 предметів,	 що	 вивчаються,	 кількість	 годин	 англійською	 мовою	 (або	
копія	залікової	книжки	З	ПЕРЕКЛАДОМ)	та	

o довідка	з	місця	навчання,	англійською	мовою,	на	фірмовому	бланку.		

o підписаний	 договір	 про	 надання	 послуг	 (заповнюється	 в	 двох	 екземплярах,	 один	
залишається	у	практиканта),	надсилається	разом	з	анкетами		

o Копія	квитанції	про	сплату	консультаційних	послуг	(200	грн.)	
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Зауважте!	
	

Данці	 –	 дуже	 пунктуальні	 та	 відповідальні	 люди.	 Ви	 маєте	 бути	 присутнім	 на	

фермі/теплиці	на	початку	робочого	дня	у	вказаний	час.	Якщо	призначено	на	7	годину	ранку,	

навіть	 п’ятихвилинне	 запізнення	 рахується,	 як	 невідпрацьована	 година.	 Тож,	 якщо	 ферма	

розташована	на	деякій	відстані	від	місця	проживання,	виходьте	заздалегідь.		

Також	СУВОРО	забороняється	користуватися	мобільним	телефоном	під	час	роботи!	Ви	не	

можете:	 перевіряти	 час,	 відсилати	 СМС,	 слухати	 музику	 у	 навушниках,	 телефонувати	 або	

відповідати	 на	 дзвінки	 протягом	 робочого	 часу.	 Також	 СУВОРО	 забороняється	 паління	 під	

час	робочого	часу,	навіть	якщо	у	вас	перерва	і	вийшли	з	теплиці	на	вулицю.	

Якщо	Ви	у	анкеті	вказали,	що	не	палите,	а	після	прибуття	до	ферми	виявилося,	що	це	не	

так,	 фермер	 має	 повне	 право	 звільнити	 Вас,	 навіть,	 якщо	 Ви	 палите	 у	 вільний	 час	 у	

відведеному	для	цього	місці.	Тож,	будь‐ласка,	пишіть	в	анкетах	правдиву	інформацію.	

Також	 ви	 не	 маєте	 права	 обговорювати	 дії	 фермера	 або	 його	 родину	 з	 іншими	

практикантами	на	цій	або	іншій	фермі,	навмисно	затягувати	виконання	наданих	завдань,	не	

з’являтися	 на	 роботу	 без	 попередження.	 В	 той	же	 час,	 прохання	 сповіщати	щодо	 випадків	

несвоєчасної	виплати	стипендії,	щодо	неналежних	умов	проживання,	харчування	тощо.		

Зауважте	 також,	 що	 практикант	 не	 має	 права	 самостійно	 ремонтувати	 будь‐яке	

обладнання	 на	 фермі	 без	 попередньої	 згоди	 фермера.	 Також	 потрібно	 питати	 дозволу	 на	

встановлення	 Інтернету,	 якщо	 ви	 запрошуєте	 друзів	 чи	 знайомих	 на	 вихідні.	 Якщо	

практикант	 проживає	 в	 родині	 фермера,	 він	 має	 питати	 дозволу	 на	 користування	

комп’ютером	фермера,	користування	кухнею	для	приготування	їжі.		

	

	

	
Я____________________________________________(ПІБ),	 ознайомлений	 з	 умовами	 та	 вимогами	

програми	 стажування	 в	 Данії	 на	 2020	 рік,	 прочитав	 (‐ла)	 та	 зрозумів	 (‐ла)	 зміст	 програми	

повністю.	

Дата	________________	 	 	 Підпис	_________________	
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