 Îmbunătăţirea şanselor de integrare (privind
limba, şcoala, profesia sau aspectul social)
 Promovarea egaliţăţii şanselor
 Promovarea participării tinerilor imigranţi la
toate sectoarele vieţii sociale, culturale şi
politice

Ne găsiţi aici :
Haidplatz

Ludwigstraße

Arnulfsplatz

Competenţele noastre lingvistice
Vă putem consilia, printre altele, în limbile
 sârbo-croată
 rusă
 engleză
 franceză
 spaniolă etc.

Interlocutori
Herr Uwe Jentzsch

Jugendwerkstatt

Glockengasse

Obiectivele JMD

Bismarckplatz
Gesandtenstaße

Arnulfsplatz:
Bismarckplatz:
Haidplatz:

autobuze 1, 2, 4, 6, 11
autobuze 2, 13
Altstadtbus (autobuzul pt.
oraşul vechi)

jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Jugendwerkstatt Regensburg e. V.
Frau Ottilie Zierhut-Baisl
Tel: 0941 / 5 85 53-31
ottilie.zierhut-baisl@jugendwerkstattregensburg.de

Herr Jürgen Wagner
Tel: 0941 / 5 85 53-23

Glockengasse 1, 93047 Regensburg
Tel.
(0941) 5 85 53-0
Fax:
(0941) 5 85 53-55
E-Mail: jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

JugendServiciul

Migrationspentru Tinerii

Dienst
Imigranţi

O ofertă pentru tinerii imigranţi

juergen.wagner@jugendwerkstatt-regensburg.de

Aşteptăm cu plăcere vizita dvs.!

CONSILIERE - ACOMPANIERE –
FORMARE PROFESIONALA
Subventionat de Ministerul
Federal pentru Familie,
Seniori, Femei si Tineret

Mitglied im Diakonischen Werk
Bayern e. V

Mitglied in der

Glockengasse 1, 93047 Regensburg
Tel.: (0941) 5 85 53-0
Fax: (0941) 5 85 53-55



Ce este Serviciul pentru Tinerii Imigranţi
(JMD)?
Colaboratorii si colaboratoarele JMD oferă
tinerilor imigranţi suport in căutarea identităţii, în
orientarea şi planificarea existenţei pe termen lung
într-o nouă societate.

Cui ne adresăm?





 Adolescenţilor si tinerilor adulţi nou imigraţi,
care au depăşit vârsta şcolarizării obligatorii
 Copiilor, adolescenţilor si tinerilor adulţi
între 12-27 ani, cu istorie familială de
imigrare
 Colaboratorilor din administraţie, şcoli,
instituţii, biserică, asociaţii, firme etc.

Ce sarcini avem?




Promovarea deplină a integrării
Consiliere, acompaniere individuală în toate
problemele integrării, elaborarea planurilor
individuale de integrare, Case Management, de
ex. :
 Planificarea drumului profesional
 Asigurarea veniturilor
 Probleme personale etc.
Intermedierea si acompanierea procesului
de integrare
Punerea în practică a planurilor de susţinere,
intermediere orientată în funcţie de nevoi, de
ex. cursuri de limbă, pregătire profesională,
şcolarizare etc.
01/2017

Iniţierea şi gestionarea ofertelor
suplimentare de integrare
 Măsuri de ajutor extraşcolare
 Încurajarea interacţiunilor interculturale
etc.
Punerea in legătură cu alte servicii, instituţii
 Cursuri de integrare, ajutor pentru copii si
adolescenţi, servicii de specialitate etc.
Oferte modulare de formare profesională,
proiecte si lucru in grup
 Ajutor pentru orientarea în sistemul de
pregatire profesională şi de şcolarizare
 Iniţierea în tehnologia informaţiei (IT)
 Seminarii complementare de pregătire
pentru viaţa profesională (antrenamente în
aplicaţiile pentru interviuri, dezvoltarea
personalităţii)
 Cursuri de lb. germană specializată, pentru
utilizarea in mediul profesional
 Consilierea părinţilor etc.



Iniţierea si acompanierea procesului de
deschidere interculturală
De către instituţii si servicii sociale, prin
intermediul activităţilor în domeniul public si
de formare, reprezentarea intereselor, training
intercultural etc.



Activităţi în reţea şi în sectorul social
 Participarea la elaborarea conceptelor
regionale privind integrarea
 Promovarea muncii în regim de voluntariat
 Construirea si menţinerea reţelelor de
ajutor şi susţinere etc.

JMD din cadrul Jugendwerkstatt Regensburg
e. V. este locul unde vă puteţi adresa pentru orice
probleme legate de integrare şi în special pentru
cele privind integrarea profesională, calificarea şi
promovarea profesională :






Consiliere
Pregătire pentru viaţa
profesională
Formare profesională
Şcolarizare intr-o meserie
Ocuparea forţei de muncă

În cooperare cu Serviciul Forţelor de Muncă:
 Acompaniere, consiliere si intermediere în
cadrul măsurilor de promovare profesională
sau şcolara
 Planificarea drumului profesional
 Ajutor în căutarea locurilor de muncă sau
de şcolarizare
 Intermediere în cadrul măsurilor de formare
profesională, şcolarizare sau în obţinerea
unui loc de muncă etc.

