
 
  

 

Адреса та контакти 

 

Ваш шлях до нас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новий початок для   

українських жінок 

Допомога  біженцям з 

України  

01.10.2022 - 31.05.2023 

 

Номер заходу: 

244/2048/22 
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Перспективи створюють 

для нас професійне 

майбутнє в Німеччині  
 

Ми пропонуємо Вам нові перспективи та 

конкретну інформацію для життя в 

Німеччині. Поради та  діяльність, 

спрямовану на покращення Ваших 

професійних шансів.  При цьому ми маємо 

бажання  об' єднати наші сили та 

працювати індивідуально або групами з 
метоюї, знайти правильне рішення щодо 

Вашої актуальної,особистої та 

професійної ситуації. 
Академія Юберлінґен працює з 2016 року 

в Хіндельсхаймі та з 2019 в Бад 

Зальцдетфуті та Альфельді. Разом ми 

шукаємо нові шляхи, можливості та 

інформації і  допомогаємо один одному, 

якщо це необхідно. 

 

 

Академія Юберлінґен 

Борсігштрассе, 6-10 

31135 Хіндельсхайм 

 

Ваші партнери, які готові 
допомогти: 

Steffen Kettner, Raushania Backof 

Telefon: 05121 2880884 

e-mail: hildesheim@a-ue.de 

Ви можете нас дістатися 7 автобусом  до 

зупинок Bavenstedter Straße/ Siemensstraße 

або 4 автобусом до зупинки Drispenstedt. 

 

Наша підтримка для Вашого 

Нового початку в Німеччині! 

Ви зацікавлені? 

Дзвоніть і домовляйтеся . Ми 

призначимо  Вам час для зустрічі! А 

також  допоможемо в рамках проекту , 

надамо детальну інформацію 

та  пояснимо всі переваги  

 



 
  

 

 • Профілювання та визначення місця 

проживання 

• Поширення професійних мовних знань 

 

➢ Посилення мовної компетенції 
➢ Розуміння як під час читання, так і 

під час прослуховування 

➢ Тренування під час професійних та 

комунікаційних ситуацій 

• Тренування щодо взяття на роботу 

 

➢ Професійна орієнтація 

➢ Основи щодо написання резюме 

➢ Використання соціальних засобів 

інформації з питань пошуку роботи 

➢ Підготовка до ознайомчої  розмови 

➢ Стратегії самостійного виходу на 

робочий ринок 

• Жити та працювати в Німеччині 
• Орієнтування на питання здоров'я 

• Випробування на підприємстві 

Ласкаво просимо до нас! 

Наша мета - опрацювати всі перспективи 

для Вас. При цьому ми допоможемо Вам 

під час Ваших щоденних питаннях, з 

якими Ви постійно зустрічаєтеся в 

Німеччині. Все це відбуватиметься суто в 

правових рамках. Ми зорієнтуємо Вас на 

відповідні курси. Допоможемо Вам 

зрозуміти, як заповнювати  документи та 

заяви. 

Крім цього, ми піклуємося  про догляд за 

Вашими дітьми. Якщо Ви не маєте, з ким 

залишити дітей, будь ласка, приводьте до 

нас в Академію. В нас є обладнаний 

дитячий куточок для дітей та 

батьків,навіть з пеленальним столиком. 

Що ми ще зробимо для Вас? 

• Ми допоможемо Вам при пошуку 

роботи 

• Ми допоможемо Вам під час пошуку 

житла 

• Ми покажемо Вам можливості, як 

визнаються професійні та навчальні 

досягнення 

• Ми потренуємося з Вами спілкуватися 

німецькою мовою 

• Та багато іншого...... 

 

Новий початок для 

українських жінок 

Вимога 

Цей захід проводиться згідно закону 

16 параграф Розділ 1 SGB || i. 

V.m. Параграф 45, Розділ 1 SGB |||  

завдяки джобцентру в Хіндельсхаймі 
 

 

Організаційні моменти

• Початок: За вказівкою джобцентру 

• Тривалість: як правило, 3 місяці, 
продовження можливе, 15 годин в 

тиждень, з 8.30 до 15 годин 

 

 
bvb 

Зміст  

Ми чекаємо на Вас з 

нетерпінням!  

 


