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Інформація, консультація та запис
Щоб отримати вичерпну інформацію про 
нашу пропозицію, зателефонуйте за номером 
телефону або запишіться на прийом на 
особисту консультацію.

DAA Deutsche Angestellten-Akademie  
Kundenzentrum Kiel

Holstenbrücke 7 
24103 Kiel

Werftstraße 202-206 
24143 Kiel

Zur Fähre 1 
24143 Kiel

Вашa контактнa особa
Kirsten Knetsch 
Телефон 0431 990274-21/ 66190-0 
Факс 0431 66190-29 
Електронна пошта info.kiel@daa.de

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.

SOLO mit Sprachmittler
Індивідуальний 
коучинг з мовним 
посредником



Чого варто очікувати?
Ми супроводжуємо вас у конфіденційній бесіді 
на різні теми:

•  Інтеграція та життя в Німеччині

•  Робота з органами влади/центрами 
зайнятості

•  Нові можливості у пошуку навчання, або 
пропозицій на ринку праці

•  Розвиток та розробкa рішення та його 
реалізація

•  Робота соціальних мереж: контакти осіб, 
які пропонують спеціальні консультаціі або 
терапію

•  Oптимізація або створення резюме, 
підготовка до співбесіди

•  Аналіз невдалих резюме 

Цільова група
Безробітна молодь і дорослі,  якім тяжко знайти 
роботу через погане володіння німецько мовою.

Таким чином, SOLO з мовним посередником 
можна використовувати як індивідуальний 
коучинг з метою допомоги у вивченні німецької 
мови та подальшого працевлаштування.

Цілі коучінгу
Мету коучінгу визначаєте ви самі.

Наприклад:

•  Роз‘яснення вашої актуальної ситуації

•  Емоційна підтримка

Зміст коучінгу
Теми коучінгу дуже різноманітні. До них 
належать поміж іншим:

•  особисті обставини

•  боротьбa з хворобами

•  труднощі з ситуацією безробіття

•  пошук інформаціі на різні теми

Мовний посередник допоможе вам краще 
зрозуміти зміст коучінгу!

Зацікавленi?
Зателефонуйте нам і домовтеся з нами про 
консультацію.

Ми з нетерпінням чекаємо на вас!

Загальні умови
Участь фінансується відповідно до положень 
SGB 2 і 3, як частина ваучера на активацію та 
посередництво (AVGS). 

Якщо ви зацікавлені, зверніться до свого 
центру зайнятості.

Тривалість проекту
Участь у проекті обговарюється 
безпосередньо з центром зайнятості. 

За вашим бажанням мінімальна тривалість 
проекту - 52 години понад 26 тижнів або 
максимальна - 104 години понад 52 тижнів.

Свідоцтво про закінчення
Сертифікат DAA


