So finden Sie uns:
Heimhuder Str. 81, 20148 Hamburg

„Welcome
Help & Support“
MN-Nr.: 123/6566/22

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung unter:

VERBANDSHAUS HAMBURG

040 / 44 87 52
Ihr Ansprechpartner:
Doris Nehls
oder sprechen Sie mit Ihrem
jeweiligen Bedarfsträger

Profiling und Standortbestimmung
für Menschen aus der Ukraine

Kurzbeschreibung:

Sie brauchen Unterstützung?
Sie wollen sich eine persönliche und
berufliche Perspektive in Hamburg
aufbauen?

Mit dieser Maßnahme wollen wir Sie individuell unterstützen,
coachen und begleiten, wenn Sie aktuell noch keine
persönliche und berufliche Perspektive in Hamburg haben. In
Einzelgesprächen (ein Coach und ggfls. ein Übersetzer) bei
uns vor Ort informieren wir Sie über passende Hilfsangebote
zur
Erleichterung
der
Integration
in
das
hiesige
gesellschaftliche System.

Herzlich Willkommen:
Wir helfen Ihnen!

Unsere Inhalte

Wir zeigen Ihnen Ihre Wege auf und
begleiten Sie!

•
•
•

Kommen Sie zu uns!
Wir freuen uns auf Sie!
Bringen Sie gerne Ihre Kinder mit,
wir betreuen sie, während Ihres Coachings!

•
•
•
•
•
•
•

Orientierung und gezielte Unterstützung!
Was bringen Sie mit?
Was sind Ihre Kompetenzen?
o Was wissen Sie?
o Was können Sie?
o Was wollen Sie?
Wie geht was? Spracherwerb, Schule, Kita, Wohnen,
Einkaufen?
Was müssen Sie beachten?
Wer hilft Ihnen,
o welche Behörde?
o welche Beratungsstelle?
Welche Anträge müssen Sie wo stellen?
Wie können Sie Ihren Alltag meistern?
Wie finden Sie Arbeit?
Wie finden Sie einen Kindergartenplatz für Ihr Kind?

Dauer
4 Wochen / 12 Einheiten / mindestens 2x die Woche

Як нас знайти:

Version: Ukrainisch

Heimhuder Str. 81, 20148 Hamburg

„Ласкаво просимо
Допомога та підтримка“
MN-Nr.: 123/6566/22

Ми до ваших послуг за адресою:

VERBANDSHAUS HAMBURG

040 / 44 87 52
Ваша контактна особа:
Doris Nehls
або розмова з
провідним фахівцем центру зайнятості

Профілювання та позиціонування
для людей з України

Version: Ukrainisch
короткий опис
Вам потрібна підтримка?
Ви хочете у Гамбурзі знайти собі
професійні перспективи?

Вітаємо вас у Гамбурзі:
Ми раді вам допомогти у пошуку вашого шляху і
бути поруч!

Приходь до нас!
З нетерпінням чекаю на вас!
Беріть дітей із собою,
вони будуть під наглядом, під час вашого
навчання.

За допомогою цього заходу ми хочемо підтримати, навчити
та супроводжувати вас індивідуально, якщо у вас зараз
немає особистих чи професійних перспектив у Гамбурзі. Під
час особистих зустрічей (куратор і, за потреби, перекладач)
на нашому сайті ми повідомимо вам про відповідні
пропозиції допомоги для полегшення інтеграції в місцеву
соціальну систему.

Наш контент
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Орієнтація та адресна підтримка!
Що ви берете з собою?
Які ваші компетенції?
o Що ви знаєте?
o Що ви можете робити?
o Чого ви хочте?
Як це діє?? Вивчення мови, школа, дитячий садок, житло,
покупки?
Що ви повинні враховувати?
Хто вам допоможе
o який орган?
o який консультаційний центр?
Які заяви ви повинні подати і куди?
Як ви можете впоратися зі своїм повсякденним життям?
Як ви знаходите роботу?
Як знайти місце в дитячому садку для вашої дитини?

Тривалість:
4 тижні / 12 заходів / мінімум 2 рази на тиждень

Version: Russisch
Как нас найти:
Heimhuder Str. 81, 20148 Hamburg

„Добро пожаловать
Помощь и поддержка“
MN-Nr.: 123/6566/22

Мы к вашим услугам по адресу:

VERBANDSHAUS HAMBURG

040 / 44 87 52
Ваше контактное лицо:
Doris Nehls
или разговор с ведущим специалистом центра занятости

Профилирование и позиционирование для
людей из Украины

Version: Russisch
Вам нужна поддержка?

краткое описание

Вы хотите в Гамбурге найти себе
профессиональные перспективы?

С помощью этого мероприятия мы хотим поддержать, научить
и сопровождать вас индивидуально, если у вас нет личных
или профессиональных перспектив в Гамбурге. Во время
личных встреч (куратор и при необходимости переводчик) на
нашем сайте мы сообщим вам о соответствующих
предложениях помощи для облегчения интеграции в местную
социальную систему.

Приветствуем вас в Гамбурге:
Мы рады вам помочь в поиске вашего пути и
быть рядом!

Наш контент:
•
•
•

Приходи к нам!
С нетерпением ждем вас!
Берите детей с собой,
они будут под наблюдением, во время вашего
обучения.

•
•
•
•
•
•
•

Ориентация и адресная поддержка!
Что вы берете с собой?
Какие ваши компетенции?
o Что вы знаете?
o Что вы можете делать?
o Чего вы хотите?
Как это действует? Изучение языка, школа, детский сад,
жилье, покупки?
Что вы должны учитывать?
Кто вам поможет?
o какой орган?
o какой консультационный центр?
Какие заявления вы должны подать и куда?
Как вы можете справиться со своей повседневной
жизнью?
Как вы находите работу?
Как найти место в детском саду для вашего ребенка?

Продолжительность:
4 недели / 12 мероприятий / минимум 2 раза в неделю

