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Ви хотіли б розглянути нові кар’єрні можливості в Німеччині?
Отримати підтримку в процесі подачі на вакансії?
Отримати відповіді на запитання щодо проживання та роботи в Німеччині?
Якщо так, то Міжнародний комітет порятунку (IRC Deutschland)
запрошує вас до участі в проекті

«Anknüpfen — тренінг з працевлаштування для біженців з України»
У п'яти модулях протягом 6 днів ви дізнаєтеся все, що вам потрібно для
швидкого старту вашої кар’єри в Німеччині. Під час додаткових коучингових сесій ви зможете адаптувати отриману інформацію до своїх індивідуальних потреб.
Тренінг безкоштовний і проводиться українською мовою.
Просто оберіть ті модулі, які вас цікавлять:
22.08. Модуль 1: Стрес: Розуміння та подолання тиску, пов'язаного з
адаптацією до життя в Німеччині та супутніми питаннями (наприклад,
оформлення документів)
23.08. Модуль 2: Встановлення кар’єрних цілей і взаємодія з органами
влади (наприклад, з центрами зайнятості)
24.08. Модуль 3: Розвиток індивідуальної кар'єри: професійні навички
та освітні можливості
25-26.08. Модуль 4 (2 дні): Пошук роботи: резюме, супровідний лист,
сертифікати та співбесіди

29.08. Модуль 5: Робота в Німеччині: податки, страхування та трудове
право
Місце проведення: Interkulturelles Haus, Geßlerstr. 11 | 10829 Berlin
Орієнтовний час занять з 9:00 до 17:00
Реєстрація за лінком: bit.ly/TrainingBerlinUKR

Контакти: Tetiana.Vygovska@rescue.org
Telegram/WhatsApp: +49 (0)157 5874 8991
З нетерпінням чекаємо на зустріч!

International Rescue Committee—IRC Deutschland gGmbH— de.rescue.org

Anknüpfen — Тренінг з працевлаштування
для біженців з України

Цільова аудиторія: біженці з України (включаючи громадян третіх країн)
Тривалість проекту: червень 2022 – кінець травня 2023
Зміст:
Модуль 1: Стрес:
Розуміння та подолання
тиску, пов'язаного з
адаптацією до життя в
Німеччині та супутніми
питаннями (1 сесія)

Зміст (наприклад):
• Як виникає стрес?
• Які стресори існують?
• Як я можу краще справлятися зі стресом? Це питання в основному
стосується повсякденних випадків, тренери не надають психологічних
консультацій учасникам.
• Термінові питання, наприклад, пошук житла: підтримка та інформація
(перенаправлення до партнерів, якщо необхідно)

Модуль 2: Встановлення
кар’єрних цілей і взаємодія
з органами влади (1 сесія)

Зміст (наприклад):
• Встановлення власних професійних цілей
• Служби/системи підтримки в Німеччині (наприклад, центри зайнятості,
догляд за дітьми тощо)
• Перешкоди (перенаправлення до партнерів, якщо необхідно)

Модуль 3: Розвиток
індивідуальної кар'єри:
професійні навички та
освітні можливості (1 сесія)

Зміст (наприклад):
• Визначення (професійних) сильних сторін
• Визначення потреб
• Можливості підвищення кваліфікації та варіанти фінансування

Модуль 4: Пошук роботи:
резюме, супровідний лист,
сертифікати та співбесіди
(2 сесії)

Зміст (наприклад):
• Пошук роботи в Німеччині
• Подача на вакансію: резюме, мотиваційні листи, сертифікати тощо
• Презентація себе, підготовка до співбесіди

Модуль 5: Робота в
Німеччині: податки,
страхування та трудове
право (1 сесія)

Зміст (наприклад):
• Система освіти в Німеччині
• Права та обов’язки (трудове законодавство)
• Зарплата та податки

Крім того:
•
•
•

Догляд за дітьми під час тренінгу
1:1 коучинг/допомога після тренінгу
Тим, хто особливо постраждав, може бути запропонована допомога тренерів по роботі з кризовими
ситуаціями у співпраці з партнерською організацією

