
Трудова угода з волонтерами в школах
 землі Північна Рейн-Вестфалія

Між штатом Північна Рейн-Вестфалія в 
особі глави 

………………………………………………………………………………. 
( позначення школи )

— Клієнт —

Та

Пані / Пан …………………………………………………………………..
—Волонтер—

які сходяться на

наступному:

1. Завдання

Волонтер доступний до школи для таких заходів:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
 ( Опис завданнь )

Вона/він бере цю роботу як волонтер, тобто безкоштовно та 
добровільно.



2. Право на навчання
Під час виконання своїх обов'язків волонтер підпорядковується 
вказівкам керівництва школи.  Час призначення визначається за 
взаємною домовленістю.

3. Анулювання, припинення, відкликання

Договір може бути оголошено розірваним у будь-який час за взаємною 
згодою.

 Волонтер може в будь-який час письмово розірвати угоду в односторонньому 
порядку;  строк повідомлення становить чотири тижні.

 Клієнт може розірвати угоду в письмовій формі, протягом чотирьох тижнів.

 Терміни не застосовуються, якщо є поважна причина.

4. Відповідальність волонтерів

Волонтер несе відповідальність перед клієнтом лише за шкоду, 
заподіяну навмисно та через грубу недбалість.
 На випадок заподіяння шкоди третім особам діє страхове 
покриття в рамках державного страхування відповідальності.  
Страхове покриття не діє у разі навмисного заподіяння шкоди.

5. Нещасні випадки

В принципі, волонтер підлягає обов’язковому страхуванню від 
нещасних випадків.  У разі отримання травми контактною особою є 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.  Це можна знайти для регіону 
Рейнланд за адресою:
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, – Regionaldirektion Rheinland -, 
Heyestr. 99 in 40625 Düsseldorf, Tel. 0211 2808-0, Fax 0211 2808-
2119, E-Mail: rheinland@unfallkasse-nrw.de 
а для регіону  Region Westfalen-Lippe за 
адресою:
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, – Regionaldirektion Westfalen-Lippe -
, Salzmannstr. 156 in 48159 Münster, Tel. 0251 2102-0, Fax 0251 21
85 69, E-Mail: westfalen-lippe@unfallkasse-nrw.de

mailto:rheinland@unfallkasse-nrw.de
mailto:westfalen-lippe@unfallkasse-nrw.de


6. Відшкодування витрат

Відповідно до розділу 670 Цивільного кодексу Німеччини, існує 
право на відшкодування «витрат, необхідних за обставин», які 
виникають з метою виконання угоди.  Відшкодування витрат на 
відрядження здійснюється на підставі положень Закону про 
державні витрати на відрядження.
 Для надання відшкодування витрат необхідна відповідна заява.

7. Чинність договірного права

На питання, не врегульовані цією угодою, застосовуються 
положення порядку згідно з §§ 662 - 676   BGB.

Місто, Дата ………………………………………………….

Підпис клієнта                Підпис волонтера

Додаткові пояснення:

Волонтер зобов’язується зберігати таємницю про оперативні (шкільні) події, 
які стали відомі.  Це не стосується повідомлення про факти, які є очевидними 
або не потребують таємниці через свою важливість.

 Волонтер підтверджує, що вони проінструктовані щодо вимог до здоров’я 
відповідно до розділу 35 Закону про захист від інфекцій.

 Підпис волонтера:

Контактна особа з питань страхового покриття: 

Громадянський центр уряду штату: C@llNRW 

Rufnummer:0180/3 10 01 10 

( 9Центів за хвилину )



Контактна особа у разі 

пошкодження: Union 

Versicherungsdienst GmbH 

Klingenbergstraße 4, 32758 Detmold 

Tel.: 05231/603-267


