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Ел. пошта: bochum@fuwe.de  
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МИ ДОПОМАГАЄМО

ІНДИВІДУАЛЬНА ПІДТРИМКА 
ЖІНОК-БІЖЕНОК З УКРАЇНИ

























Догляд за дітьми
якщо потрібно

Ваучер сприяння працевлаштуванню згідно 
з § 45 п. 1 реч. 1 ч. 1 Кодексу соціального забезпечення ІІІ

Індивідуальні і/або групові тренінги

ГЕРНЕ (HERNE)
Кірххофштрассе 5
(Kirchhofstraße 5)
44623 Герне (Herne)
Тел.: +49 2323 399070
Факс: +49 2323 3990720
Ел. пошта: herne@fuwe.de

КЕЛЬН (KÖLN)
Вайссхаусштрассе 23
(Weißhausstraße 23)            
50939 Кельн (Köln)         
Тел.: +49 221 9411600           
Факс: +49 221 4116040         
Ел. пошта: koeln@fuwe.de 

КРЕФЕЛЬД (KREFELD)
Луізенштрассе 111a
(Neue Linner Straße 73)     
47799 Крефельд (Krefeld)                  
Тел.: +49 2151 7639170         
Факс: +49 2151 7639172       
Ел. пошта: krefeld@fuwe.de      

            

КЕРПЕН (KERPEN)
Консультаційне бюро
Штіфтплатц 13
(Stiftsplatz 13) 
50171 Керпен (Kerpen)         
Тел.: +49 2237 9791170          
Ел. пошта: kerpen@fuwe.de 

ДУЙСБУРГ (DUISBURG)
Консультаційне бюро
Штайніше Гассе 4 
(Steinsche Gasse 4)     
47051 Дуйсбург (Duisburg)                  
Тел.: +49 203 3469960         
Ел. пошта: krefeld@fuwe.de



ЗАПИС НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРИЙОМ
Під час консультаційної бесіди будуть роз’яснені 
рамкові умови участі. 

МОЖЛИВОСТІ 
Щоб спрямувати ваш потенціал 
у правильне русло та визначити 
нові цілі, ми пропонуємо вам 
тренінг з індивідуальної підтримки. 
Ми підтримуємо вас у новій 
професійній орієнтації та показуємо 
вам шляхи до нових можливостей 
працевлаштування для покращення 
вашої загальної ситуації. 

ЦЕЛИ
Наш тренінг був розроблений 
жінками для жінок. Ми разом 
створили програму, яка враховує ваші 
індивідуальні побажання, наприклад:
- Створення можливості розпочати                                                                                                                                        
  професійне життя 
- Подолання страхів перед                                                                                                                                            
  складнощами 
- Можливість дізнатися більше з теми                                                                                                                                             
  „Сім’я і робота“

ЦІЛЬОВА ГРУПА
Жінки-біженки з України, які бажають 
знайти нову професію та потребують 
професійної підтримки.
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УПРАВЛІННЯ 
РОЗМАЇТТЯМ 
В рамках своєї системи управління 
розмаїттям компанія FUWE GmbH 
враховує різні життєві ситуації та 
інтереси жінок та чоловіків, позитивну 
оцінку індивідуальної різноманітності, 
створення загальної продуктивної 
атмосфери, уникнення соціальної 
дискримінації меншин та покращення 
рівності можливостей. 

СЕРТИФІКОВАНИЙ та допущений 
до здійснення діяльності як визнаний 
освітній заклад згідно з Постановою 
про акредитацію та допуск організацій 
зі сприяння працевлаштуванню 

МИ ПІДТРИМУЄМО ВАС У РОЗБУДОВІ НОВОГО ЖИТТЯ

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ 
Допомога на участь у тренінгу може 
надаватися агентством зайнятості / 
центром з питань працевлаштування 
та пільг у формі ваучера сприяння 
працевлаштуванню (AVGS). Тривалість 
надання допомоги визначається 
плануванням цілей навчання місцевого 
споживача. 

ТРИВАЛІСТЬ – не більше 50 а.г.

ПРИЙНЯТТЯ  – за домовленістю 

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ
З понеділка по п’ятницю 
з 08:00 до 15:00
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Індивідуальна підтримка жінок-біженок з України

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 
- Розробка нових професійних цілей 
  та життєвих цілей 
- Подолання стресу
- Усунення перешкод 
- Покращення комунікації 
- Використання здібностей для                                                                                                                                              
  переорієнтації цілей 
- Підтримка у таких сферах, як,                                                                                                                                              
  наприклад, пошук житла тощо
- Інформація про ринок праці та 
  пошук роботи 
- З’ясування потенціалу претендента 
  на роботу
- Підготовка змістових і виразних                                                                                                                                         
  документів претендента на роботу
- Пошук місць роботи, що ідеально                                                                                                                                         
  підійдуть вам 

Кількість академічних годин – 
не більше 50 а.г.
1 а.г. (академічна година) = 45 хвилин 

МИ ДОПОМАГАЄМО
І ПРОПОНУЄМО БІЖЕНЦЯМ З 
УКРАЇНИ ПІДТРИМКУ З СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНИМ СУПРОВОДОМ


