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Інформація та поради

Deutsche Angestellten-Akademie 

INT Gesellschaft zur Förderung der beruflichen 

und sozialen Integration     

Kundenzentrum Rendsburg 

Friedrichstädter Straße 9-11 

24768 Rendsburg

Ваша контактна особа

Mandy Sörensen 

Телефон 04331 1480-922 

Факс 04331 7822-50 

Електронна пошта mandy.soerensen@daa.de

Ваш шлях до нас

Про нас

Die Deutsche Angestellten-Akademie (надалі 

DAA) була заснована понад 65 років тому, як 

некомерційний навчальний заклад в галузі 

професійно-технічної освіти та підвищення 

кваліфікації. 

Наш заклад має понад 400 навчальних 

центрів на території Німеччини.

У всіх співробітників DAA є багаторічний 

професійно-педагогічний досвід, який 

постійно оновлюється завдяки  регулярним 

курсам підвищення кваліфікації.

Дякуючи DAA, на сьогодні понад 6 мільйонів 

людей вдосконалили своє професійне 

майбутнє.

Знак якості

DAA має сертифікат AZAV (Постанова про 

акредитацію та ліцензування сприяння 

працевлаштуванню), затверджений для 

здійснення заходів щодо сприяння зайнятості 

населення.

Це некомерційний навчальний заклад з 

головним офісом у Гамбурзі.

Familiencoaching 

Сімейний коучинг



Цілі проекту

Кожен, хто є або стає безробітним, стикається з 

новими ситуаціям:

•  Невдоволення життям

•  Невпевненість у собі

•  Наявність внутрішніх страхів, тощо

Ми з радістю підтримаємо вас і вашу родину 

у цій складній ситуації, щоб допомогти 

сформувати стабільне майбутнє.

Зміст коучингових консультацій може бути 

різноманітним, включаючи:

• Модуль 1a і 1b

Аналіз особистих обставин і потреб 

• Модуль 2

Груповий коучинг

•  основи німецької мови

•  математика 

•  Інтернет та соціальні мережі

•  питання трудового права

•  професійна орієнтація 

• Модуль 3

Допомога в працевлаштуванні

• Модуль 4 

Практика на виробництві

Що ми можемо зробити для вас?

Наприкінці вашої участі в нашому проекті ви 

зможете:

•  легко інтегруватися на ринок праці

•  визнати ваші сильні сторони та цінність 

досвіду

•  розвинути ваші ключові навички

•  створити персональну стратегію 

застосування на ринку праці

•  набути базові навички, пов‘язані з пошуком 

квартири, доглядом за дітьми, освітою та 

здоров‘ям.

Наші тренери підтримують вас і вашу родину 

індивідуально.

Загальні умови

Участь здійснюється на підставі положень ст. 

SGB II і III в рамках активації (AVGS).

Якщо ви зацікавлені, зверніться до свого 

агентства з пошуку роботи або у ваш центр 

зайнятості 

Тривалість проекту

Тривалість– 6 місяців, включаючи 

практику на виробництві (80 годин).

Робота відбувається як в групах, так і 

індивідуально.

Свідоцтво про закінчення

Сертифікат DAA


