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Навчання німецькій мові та реальна
допомога при пошуку роботи

Персональна підтримка.
Нове професійне майбутнє.

Нова персональна перспектива.

Індивідуальний початок

Персональний трейнінг
Ми підтримаємо тебе в  твоєму виборі.

З нами ти можеш бути собою – таким яким ти є!
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Фінансова підтримка AVGS агенства/ центру зайнятості, DRV (Німецьке 
пенсійне страхування), BG (професійне об’єднання), збройних сил.

Ти хочиш закріпитися в Німеччині?
Твоя освіта не визнана та тобі потрібна підтримка?

Ти спрямований розпочати тут нову кар’єру?

Ми підтримаємо тебе у твоєму виборі.
З нами ти можеш бути собою – таким, яким ти є!

Аналіз ситуації
Аталіз компетентності

Аналіз перешкод

Супроводжуючий тренінг
Психосоціальний тренінг

Вибіркове тренування

Оперативна компетентність
Соціальна компетентність

Комп’ютерна компетентність

Здоров’я
Активація

Перспектива

Самореклама
Прийняття рішення

Резюме

Наступні кроки?

звідкіля ти прибув, хто ти та що ти вмієш?
що ти вивчав та де твої сильні сторони?

що тобі потрібно, щоб тут довгостроково працювати?

ми складемо план та допоможемо в його виконанні.
ми ваші контактні персони в твоїх особистих питаннях.

ми підтримаємо тебе в особистому оточенні.

що потрібно тобі вчити, щоб досягти твоїх цілей?
як може твоє навколишнє середовище тебе підтримати?

що тобі потрібно щоб рухатися разом з часом?

здорова людина має сили для своїх планів.
зібратися силами  для виконання твоїх ідей.

знайти довгостроковий професійний та соціальний успіх.

як ти переконаєш інших в твоїй сильній стороні?
який шлях направляє тебе до твоєї цілі?

як виглядає успішне резюме?

ми створимо добрі умови
підтримка в визнанні дипломів, навчання мови і.т.д.

ми навчаємо вас
санітар по догляду, санітар рятувальник, помічник 

вчителя, помічник вихователя

ми пропонуємо 
різноманітну підтримку групами, інтеграція, 

соціальна робота і.т.д
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подальший зміст:
• Навчання німецькій мові
• Професійний та соціальний персональний тренінг
• Підготування курсів для можливого переходу 
   в майстерню для інвалідів для робочої 
   інтеграції
• Виявлення та усунення перешкод
• Аналіз сильних та слабких сторін
• Розвиток індивідуальних навичок/знань
• Охорона здоров’я та зміцнення працездатності/
   стабілізація 
• Посередництво стратегій самомаркетингу
• Планування,обміркування подальших дій
• При потребі досягнення базових комп’ютерних 
   знань, комп’ютерне  навчання, навички 
   вирішення проблем
• При відсутності фін. підтримки ( AVGS, DRV, BG) 
  можливе самостійне фінансування навчання


