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NASZE CELE
• Pomagamy rozwinąć nowe perspektywy
zawodowe
• Pomożemy Ci znaleźć indywidualne rozwiązania problemów zdrowotnych i osobistych,
które stoją na przeszkodzie Twojej integracji
na rynku pracy
• Pomożemy poprawić Twoje osobiste i
zawodowe uwarunkowania niezbędne do
podjęcia pracy
• Poprzez szkolenia orientacji zawodowej oraz
szkolenia aplikowania o pracę podejmiemy
z Tobą konkretne kroki przygotowawcze do
podjęcia pracy lub szkoły zawodowej
• Jako doradcy jesteśmy również do Twojej
dyspozycji po podjęciu pracy, jak i szkoły
zawodowej.
KIEROWNICTWO
Melanie Wendt
Tel. 030. 48 49 59 43
Mail: m.wendt@wib-verbund.de

NASZ ADRES
WIB – Weißenseer Integrationsbetriebe Sp. z o.o.
Integrationsberatung
Charlottenburger Straße 140
13086 Berlin
Tel. 030. 48 49 59-50
Fax. 030. 48 49 59-55
Mail: m.wendt@wib-verbund.de
Adres internetowy: www.wib-verbund.de

Tramwaj M4/M13/12 do Antonplatz lub
autobus 255 do Woelckpromenade.
Poradnictwo w ramach projektu InWeA
• odbywa się w następujących jezykach:
polski, niemiecki, angielski, francuski, arabski,
perski (farsi), niemiecki migowy
• co czwartek w godz. od 14:00 do 16:00
• wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna.
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INDYWIDUALNE DROGI
NA RYNEK PRACY DLA
UCHODŹCÓW I LUDZI Z
HISTORIA, MIGRACJI INWEA
Projekt (Maßnahme) w ramach Bonu

aktywizacji i pośrednictwa AVGS
(Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein)
POLNISCH

DLA KOGO
Program coachingowy InWeA skierowany jest do
ludzi z historią migracji oraz uchodźców, którzy
borykają się z problemami psychosocjalnymi,
zdrowotnymi (np. choroby psychiczne), jak i
niepełnosprawnościami.
Celem coachingu jest stworzenie podstawy do
(ponownej) aktywizacji na rynku pracy jak i również
asysta oraz indywidualne wsparcie po podjęciu pracy
lub szkoły zawodowej.
Wymaganiem do podjęcia coachingu InWeA jest
Bon aktywizacji i pośrednictwa AVGS (Aktivierungsund Vermittlungsgutschein) wystawiany przez
odpowiednie biuro pracy (Bundesagentur für Arbeit)
lub biuro dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku
(Jobcenter).
NASZA OFERTA
Indywidualny Coaching InWeA to oferta modułowa
składająca się z 3 jednostek. Moduły można zaliczyć
pojedynczo, w kombinacji lub jako pakiet.

Indywidualne drogi na rynek pracy dla uchodźców i
ludzi z historią migracji (InWeA)

Moduł 3: InWeA - Stabilnie w pracy – Coaching
indywidualny oraz stabilizacja
Numer projektu (Maßnahmenummer): 955/304/20

Moduł 1: InWeA Podstawa – Coaching indywidualny
i osobista orientacja
Numer projektu (Maßnahmenummer): 955/75/20

Wspieramy zarówno Ciebie, jak i pracodawcę po
zawiązaniu umowy o pracę lub rozpoczęciu
kształcenia zawodowego. Jesteśmy do Twojej
dyspozycji we wszystkich kwestiach, które mogłyby
zagrozić Twojej nowo podjętej pracy.

Wspólnie opracujemy indywidualną dla Ciebie
podstawę (ponownej) integracji na rynku pracy.
Będziemy Ci również towarzyszyć podczas stawiania
pierwszych kroków na drodze realizacji tego celu.

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

12 tyg., 2 spotkania w tygodniu, 96 godz. lekcyjnych
Moduł 2: InWeA Plus – Coaching indywidualny i
orientacja zawodowa
Numer projektu (Maßnahmenummer): 955/75/20

Więcej informacji na stronie
WIB – Integrationsberatung

Zaplanujemy wspólnie kolejne kroki na Twojej
drodze zawodowej oraz będziemy Cię wspierać w
ich wdrażaniu odpowiednio do Twojej sytuacji osobistej. Będziemy do Twojej dyspozycji we wszystkich
zawodowych i okołozawodowych kwestiach oraz
pomożemy Ci rozwiązać problemy będące przeszkodą w Twojej integracji na rynku pracy.
18 tyg., 2 spotkania w tygodniu, 144 godz. lekcyjnych

WIB-Integrationsbetriebe Sp. z o.o.
jest certyﬁkowanym centrum szkoleniowym
według Rozporządzenia Akredytacji i
Zatwierdzania Wspomaganie Pracy (AZAV)

