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Мобільний соціальний
коучинг

Мобільний соціальний коучинг

Додаткова пропозиція

порада та допомога у всіх життевих
ситуаціях

По бажанню ми пропонуємо вам допомогу в
вирішенні індивідуальних проблем. В разі виникнення проблем з влаштуванням дітей в садочки
та школи, ми з радістю допоможемо вам.

процесі стабілізацїї?
З нами ви знайдете необхідну допомогу та
підтримку, орієнтовану на інтеграцію, яка
вам потрібна. Коучинг включає підтримку,
поради та контрольні завдання, а також
пропонує людям скількома обмеженнями
спеціальну підртимку що до вашої професійної та соціальної інтеграції.

Цільова группа

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28
41236 Mönchengladbach

Дістатися до
нашого навчального
центру ви можете пішки
від автобусної зупинки
Marienplatz, або від
вокзалу Rheydt.
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Hавчання відбувається в індивідуальних
заняттях два дні на тиждень у вас в дома
або в нашому офісі. Tаким чином наші
співробітникі можуть гарантувати вирішення інивідуальних проблем в захищенному
середовищі. Для досягнення стабілізації

Час для прийняття участі: Bаш соціальний тренер
відвідує Bас 2 раза на тиждень у вас в дома чи в другому місці. Ми домовляємся з вами індивідуально.

Wilhelm

Педагогічний підхід

• аналіз власної професійної ситуації та
середовищі
• аналіз успіхів та невдачь
• підготовка документів до пошука праці
• відкриття та розвиток самомотивації
• розвиток професійних і життєвих цілей
• розбір рішень та їх хронологія
• перебудова цілей
• зменьшення стрессу за допомогую практичних вправ
• підтримка такіх проблемних сферах, як
борги, житлова ситуація, залежність, психіка, вагітність, правопорушення

Folgen Sie uns: faktumblog.de
facebook.com/faktumgmbh
Faktum. Für Ihre Zukunft.

Waisenhausstraße

Клієнти у складних життєвих ситуаціях,
наприклад довготривале безробіття чи люди
які потребують догляд, також люди з багатьма
проблемами (фізичнi та психічнi).

Можливі теми коучингу

Початок та тривалість: Початок проекту проводиться щотижня. Тривалість проекту складає
максимально 9 місяців. Початок проекту ми
узгоджуємо з вами разом.
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вирішені ваших особистих,

соціальний коучінг пропонується протягом
максимум 9 місяців і з обсягом 150 годин
по 45 хв кожна. Починаючи з 61-ї години
тренінгу, місце проведення тренінгу має
бути перенесенно до нашого навчального
центру, якщо це можливо для нас. Фокус
обговореннь залежить від ваших потреб.

В індивідуальній співбесіді ми розповімо вам
про умови прийняття участі в нашому проекті. Більше інформації ви можете отримати
по телефону 02166 128 300, або на сайті
www.faktum-gmbh.de
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Вам потрібна допомога у

Інформація про умови прийняття
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