Lepsze szanse poprzez indywidualne poradnictwo!
Pracownice i pracownicy placówek poradniczych najczęściej
znają język kraju, z którego pochodzą osoby szukające
porady. Znają oni również panujące w danym kraju społeczne,
kulturalne i religijne uwarunkowania. Wspólnie z klientem
układają plan, pozwalający zorientować się jak stawiać
pierwsze kroki w Niemczech. W centrum uwagi pozostają
cały czas indywidualne umiejętności i kwalifikacje klienta,
a wybrane oferty mają ułatwić lepszą aklimatyzację w
Niemczech.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, indywidualnych porad dla imigrantów i
imigrantek: Poradnictwo dla Dorosłych Imigrantów (MBE) oraz Służby Imigracyjne dla
Młodzieży (JMD)
Indywidualne porady pomagają!
Na początku pobytu w Niemczech wiele rzeczy jest nowych,
do wielu trzeba się dopiero przyzwyczaić. Także wówczas,
gdy już dłużej żyje się w Niemczech, mogą pojawić się nowe
problemy, dla których trzeba znaleźć rozwiązanie.
Pomocne w tym są zawsze indywidualne porady i opieka,
dostępne od samego początku pobytu. Przynoszą
one konkretną pomoc w prawie wszystkich sytuacjach
życia codziennego. I w ten sposób uczą, jak w nowych
warunkach samemu załatwiać swoje sprawy i samodzielnie
podejmować decyzje.

Oferty poradni dla młodzieży i dorosłych imigrantów
i imigrantek
Poradnictwo dla Dorosłych Imigrantów oferuje doradztwo
i wsparcie dorosłym imigrantkom i imigrantom.
Służby Imigracyjne dla Młodzieży oferują doradztwo i wsparcie młodym ludziom ze środowisk migracyjnych w wieku od
12 do 27 lat.
Szukając porady można się zwrócić zarówno do poradni dla
dorosłych (MBE), jak i służb zajmujących się młodzieżą
(JMD). Po pierwszej rozmowie poradnie uzgodnią między
sobą formę dalszego postępowania, uwzględniając przy
tym osobistą i rodzinną sytuację osoby, której doradzają.

W rozmowie w placówce poradniczej można poruszać
wszelkie kwestie i problemy życia codziennego, na
przykład:
kwestie prawne dotyczące pobytu �
nauka i poszerzanie znajomości języka niemieckiego
(np. poprzez uczestnictwo w kursach integracyjnych)
wykształcenie ogólne i zawodowe (np. uznawanie
kwalifikacji zawodowych) �
praca zawodowa (np. poszukiwanie pracy) �
problemy związane z sytuacją ekonomiczną
(np. zarobki, kredyty, długi) �
mieszkanie (np. poszukiwanie mieszkania,
finansowanie mieszkania) �
zdrowie (np. kasa chorych, opieka lekarska) �
osobista sytuacja zdrowotna (np. problemy ze zdrowiem) �
małżeństwo, rodzina i wychowanie (np. ciąża) �
mobilność i komunikacja
(np. prawo jazdy, środki komunikacji publicznej) �
wypoczynek, sport i zajęcia w czasie wolnym (np.
członkostwo w stowarzyszeniach)
czynności dnia powszedniego
(np. zakupy, kontakt z urzędami) �

Oferty specjalne Służb Imigracyjnych dla Młodzieży
Dla młodych ludzi początkowy okres pobytu w obcym kraju
jest ekscytujący, ale jednocześnie męczący. Muszą sprostać
nowym sytuacjom w szkole, w nauce zawodu i przy dalszym
kształceniu oraz przy tworzeniu nowych więzów społecznych. Dlatego służby imigracyjne zajmujące się młodzieżą
oferują specjalne wsparcie, poradnictwo indywidualne i
grupowe.

Gdzie uzyskać dalsze informacje dotyczące
poradnictwa?
Informacje dotyczące konkretnych kierunków poradnictwa
w regionie miejsca zamieszkania można uzyskać w podanych
niżej instytucjach, a dokładniej:
w urzędach gminnych, miejskich i powiatowych
w następujących organizacjach opieki społecznej
(Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland,
Deutsches Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland)
w Związku Wypędzonych (Bund der Vertriebenen)
w organizacjach
u organizatorów

Zapraszamy do
korzystania z porad!

Informacje w internecie znaleźć można pod następującymi
adresami:
www.bamf.de/beratungsangebote �
www.jugendmigrationsdienste.de �

Oferta poradni dla imigrantów i imigrantek

… nigdy nie zaszkodzi też zapytać członków rodziny, przyjaciół,
kolegów z pracy lub ze szkoły, sąsiadów i kolegów z klubu
sportowego.

Zachęcamy do korzystania z nieodpłatnych ofert
poradniczych.
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Znaleźć tu można między innymi oferty na następujące
tematy:
system szkolnictwa i oświaty
planowanie kariery zawodowej we współpracy z lokalnymi
agencjami zatrudnienia
społeczeństwo i polityka
obsługa komputera i programy do nauki języka
niemieckiego

www.bamf.de

