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Програма стажування в Швеції 

Програма є практичною, але не робочою. Тобто, студент, аспірант або випускник 
проживатиме в родині, працюватиме на фермі (яку сам обере -молочна, 
тваринницька, садівництво, теплиці або ферма змішаного типу тощо) разом з 
господарями. Зарплатня становить 45 крони на годину 1-6 міс, 65 кр/год 6-12 міс. 
Податки. 

Необхідні вимоги: 
• вік від 19 до 29 років 
• неодружений (або сімейні пари) 
• базові знання розмовної англійської мови (проводиться співбесіда) 
• досвід роботи на фермі обраного напрямку не менше 1 року 
• права на автомобіль або трактор 
• мотивація поїздки (на співбесіді, що проводиться англійською мовою, 
потрібно пояснити, чому Ви вирішили поїхати на стажування до Швеції) 

Термін перебування в Швеції складає 6-12 місяців і може бути подовжений до 18 
міс лише у випадку, якщо сам фермер Вам це запропонує. 

Необхідні документи: (оформлюються 
чорним чорнилом!!) 

• сертифікат про рівень володіння мовою 
• копія закордонного паспорта (1 стор.) та віз (2 екземпляри) 

 

• копія всіх заповнених сторінок громадянського паспорта 
• 6 фото 
• Копія ідентифікаційного коду 
• Автобіографія англійською мовою (2 екземпляри) 
• Рекомендації    (2    шт.)    англійською    мовою    від    викладачів    
або роботодавців1 

• Медична довідка (щеплення проти правця + флюорографія) (на виїзд) 
• Ксерокопія прав на автомобіль, трактор 
• Копія студентського або залікової (1 стор.), або диплома (з перекладом на 
англ. мову) 

• 2 заповнені анкети 
• Заповнена анкета центру 
• Резюме з фотокорткою 

До вартості програми (5000 грн.*) входить оформлення робочої картки, візи, 
медичного страхування, проїзду (в один бік), міжнародного студентського квитка, 
два етапи співбесіди. Всі практиканти перед виїздом отримують практичний 
посібник! 

Для того, щоб стати учасником програми, потрібно відповідати ВСІМ 
вимогам, та надати ВСІ документи, які вказано вище! 

1 Рекомендації мають містити інформацію щодо вашої роботи або стажування с описом, чим саме ви займалися 
протягом стажування(молочна ферма, скільки корів, садівництво, розмір ферми) 
* екв. 1000 доларів США. Компанія залишає за собою право змінювати ціну програми в залежності від курсу 
валют 



Інсрормація щодо оплати, робочих годин та податків у Швеції на 

1 вересня 2007 року 

Робочі години 

Відпустка 

Зарплатня 

Податки 

IRWE Витрати 

8 годин на день, 5 днів на тиждень ~ 168 годин на тиждень 
Робочі години - між 6.00 та 17.30. Кожний другий уїк-енд - 
вільний 

Два дні оплачуваної відпустки на місяць 

Зарплатня базується на колективній угоді для працівників ферм. Це буде 
або 50% або 70 % від повної стандартної зарплатні в залежності від 
досвіду практиканта. Зарплатня в 50% після 6 місяців перебування 
складатиме 70% . Після 12 місяців перебування практикант отримуватиме 
повну зарплатню згідно колективної угоди. 

Альтернатива А (для практикантів, 
що отримуватимуть їжу разом з родиною) 
1. 45,55 шв. крон (50%) або 63,75 (70%) загалом (за годину) 
2. родина фермера    віднімає 2  100 шв.  крон на місяць за кімнату та 

харчування (сніданок, кава, ланч, кава, вечеря 7 днів на тиждень) 
3. 75   крон   на   день   виплачуватиметься   практикантові,   якщо   

він   не харчуватиметься разом з родиною протягом відпустки 
4. Бонус для практикантів,  що отримуватимуть 45,55 шв.  крон на 

годину: 
Приймаюча родина виплачуватиме 5,000 шв. крон організації JUF. 

Родина також оплачуватиме транспорт з/до аеропорту (або порту) до 
ферми і з ферми до аеропорту (порту) та транспорт до/з IRWE семінару. 

Альтернатива Б (для практикантів, що 
харчуються окремо) 

1. 45,55 шв. крон (50%) або 63,75 (70%) загалом (за годину) 
2. приблизні витрати на проживання: 800 шв. крон на місяць 
3. приблизні витрати на харчування:  1300 шв. крон на місяць 
4. Бонус для практикантів,  що отримуватимуть 45,55 шв. крон на 

годину: 
Приймаюча родина виплачуватиме 5,000 шв. крон організації JUF. Родина 
також оплачуватиме транспорт з/до аеропорту (або порту) до ферми і з 
ферми до аеропорту (порту) та транспорт до/з IRWE семінару. 

25% - якщо період практики складає до 6 місяців включно. 31% - на період, 
що перевищує 6 місяців з першого дня практики. Податки не повертаються. 
Усі практиканти мають заповнити форми та відіслати їх до місцевого 
податкового офісу. Родина допомагатиме практикантові отримати, 
заповнити та надіслати форму. 

6-місячна практика - 5 000 шв. крон, включно з оплатою за заявку 
Оплата за заявку- 1 000 шв. крон (110 євро, або 150 доларів) 
Оплата в разі відмови - 1 000 шв. крон (110 євро, або 150 доларів) 

Вартість візи      1000 шв. крон (110 євро, або 150 доларів) 

Прим: 1 євро * 10 шв. крон (станом на серпень 2007 р), робочий день складатиме -10 
годин, 6 днів на тиждень. 
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