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DLA K0GO 

Program coachingowy lnWeA skierowany jest do 
ludzi z historict migracji oraz uchodzc6w, kt6rzy 
borykajct siEl z problemami psychosocjalnymi, 
zdrowotnymi (np. choroby psychiczne), jak i 
niepelnosprawnosciami. 

Celem coachingu jest stworzenie podstawy do 
(ponownej) aktywizacji na rynku pracy jak i r6wniez 
asysta oraz indywidualne wsparcie po podj�ciu pracy 
lub szkoly zawodowej. 

Wymaganiem do podj�cia coachingu lnWeA jest 
Bon aktywizacji i posrednictwa AVGS (Aktivierungs
und Vermittlungsgutschein) wystawiany przez 
odpowiednie biuro pracy (Bundesagentur für Arbeit) 
lub biuro dla bezrobotnych bez prawa do zasilku 
(Jobcenter). 

NASZA OFERTA 

lndywidualny Coaching lnWeA to oferta modulowa 
skladajqca si� z 3 jednostek. Moduly mozna zaliczyc 
pojedynczo, w kombinacji lub jako pakiet. 

lndywidualne drogi na rynek pracy dla uchodic6w i 
ludzi z historict migracji (lnWeA) 

Modul 1: lnWeA Podstawa - Coaching indywidualny 
i osobista orientacja 
Numer projektu (Maßnahmenummer): 955/316/22 

Wsp6lnie opracujemy indywidualnq dla Ciebie 
podstaw� (ponownej) integracji na rynku pracy. 
B�dziemy Ci r6wniez towarzyszyc podczas stawiania 
pierwszych krok6w na drodze realizacji tego celu. 

12 tyg., 2 spotkania w tygodniu, 96 godz. lekcyjnych 

Modul 2: lnWeA Plus - Coaching indywidualny i 
orientacja zawodowa 
Numer projektu (Maßnahmenummer): 955/316/22 

Zaplanujemy wsp6lnie kolejne kroki na Twojej 
drodze zawodowej oraz b�dziemy Ci� wspierac w 
ich wdrazaniu odpowiednio do Twojej sytuacji oso
bistej. B�dziemy do Twojej dyspozycji we wszystkich 
zawodowych i okolozawodowych kwestiach oraz 
pomozemy Ci rozwiqzac problemy b�dqce przeszko
dq w Twojej integracji na rynku pracy. 

18 tyg., 2 spotkania w tygodniu, 144 godz. lekcyjnych 

Modul 3: lnWeA - Stabilnie w pracy- Coaching 
indywidualny oraz stabilizacja 
Numer projektu (Maßnahmenummer): 3-955/31/23  

Wspieramy zar6wno Ciebie, jak i pracodawc� po 
zawiqzaniu umowy o prac� lub rozpocz�ciu 
ksztalcenia zawodowego. Jestesmy do Twojej 
dyspozycji we wszystkich kwestiach, kt6re moglyby 
zagrozic Twojej nowo podj�tej pracy. 

26 tyg., spotkania w zaleznosci od potrzeb, 104 
godz. lekcyjnych 

Wi�cej informacji oraz osoby 
kontaktowe U- polski) na stronie 
WIB- Integrationsberatung 

WIB-lntegrationsbetriebe Sp. z o.o. 
jest certyfikowanym centrum szkoleniowym 
wedlug Rozporzqdzenia Akredytacji i 
Zatwierdzania Wspomaganie Pracy (AZAV) 




