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Osoby do
kontaktu:

Pan Neumann

Nowy start zawodowy
matek
z tłem migracyjnym
Dofinansowane przez:

Pani Ehlers

Nasi partnerzy kooperacyjni w projekcie:
noty:

„Program Stark im Beruf – Mütter mit
Migrationshintergrund steigen ein dofinansowano przez
Ministerstwo Federalne ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i
Młodzieży oraz ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.”

Ilość miejsc: 22 osoby na rok

Okres realizacji projektu:

Projekt składa się z 4 etapów:
1. Indywidualny profiling
 Utworzenie profilu z zasobami
osobowościowymi  Profil-PASS

01.01.2019 – 30.06.2022
(faza finansowania)

 Przebieg dotychczasowej pracy
i doświadczeń zawodowych

Cele projektu:

 Utworzenie planów doskonalenia
osobistego i rozwoju kwalifikacji

W ramach programu finansowanego przez
Europejski Funduszu Społeczny będą:

 Coaching kompetencji miękkich

3. Praktyka zawodowa
 Indywidualne cele
 Praktyka w lokalnych małych i średnich
przedsiębiorstwach
 Opieka pedagoga socjalnego
 Elastyczny okres trwania praktyki
 Nawiązanie nowych kontaktów
z firmami w rejonie

i przy aplikacji o miejsce pracy
4. Podjęcie pracy/zajęcia
2. Zajęcia grupowe
a. Moduł językowy:
 utworzone nowe perspektywy zawodowe

 nauka języka niemieckiego do
komunikowania się na codzień

dla matek z tłem migracyjnym
 polepszone szanse na niemieckim rynku

 nauka języka niemieckiego potrzebnego

integracji społeczno-kulturowej

b. Moduł kwalifikacji zawodowych:


sprzedaż: obsługa kasy fiskalnej
& rozmowa z klientem

Grupa docelowa: matki z tłem migracyjnym
 w znacznej mierze matki z Polski

 Pomoc przy organizacji np. opieki nad
dzieckiem
 Promocja integracji kulturowej i społecznej np. poprzez wolontariat

w pracy

pracy dla matek z tłem migracyjnym
 wspierane możliwości pomyślnej

 Opieka i doradztwo przy podjęciu pracy

 komunikacja biurowa & kursy
komputerowe

Bonus:
 spotkania integracyjne
 imprezy kulturalne: wspólna
organizacja

 w wieku od 18 do 50 lat

 rozmowy kwalifikacyjne - ćwiczenia

tradycyjnych polskich i niemieckich

 osoby pobierające świadczenia wg niem.

 refleksja różnic i podobieństw

festynów

SGB II, SGB III, AsylbLG

kulturowych w kontekście zawodowym

