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Індивідуальна швидка
допомога

Індивідуальна швидка допомога

Інформація про умови прийняття

Навчання, яке допомагає долати
складності повсякденного життя

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

• Повсякденна допомога (наприклад,
заповнення різних документів, розгляд
та пояснення різноманітних документів,
контактування з необхідними державними службами)
• Знайомство з місцевими службами
допомоги
• Інформація про спектр послуг допомоги
місцевих служб та підбір необхідних послуг
• Ми контактуємо з необхідними вам державними службами для вирішення ваших
питань
• Інформація щодо пропозицій програм
про підтримку здоров’я від страхових
компаній
• Знайомство з біржою праці та пошук
роботи
• Складання резюме для пошуку роботи

проблеми та полегшити наступні
кроки в вашому житті.
Ви не впевнені, як правильно заповнити
документи та до кого треба звертатися
з заявою про допомогу? Вам необхідно
написати актуальне резюме для пошуку
роботи? Тоді ви можете розраховувати на
нашу допомогу. Ви не володієте німецькою мовою? Нема проблем. Навчання
проводиться українською, російською,
арабською, турецькою, чи французькою
мовами, щоб не було непорозумінь.
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Faktum GmbH Issumer Tor 23
47608 Geldern
ße

Faktum FuWe Stiftsplatz 13
50171 Kerpen
Faktum GmbH Hoogeweg 132
47623 Kevelaer
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Faktum GmbH Hauptstr. 32
50126 Bergheim

Faktum GmbH Heinrich-JansenWeg 2 41812 Erkelenz
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Щоб досягнути кращих результатів,
навчання проводиться індивідуально.
На протязі 6 тижнів буде проведено 24
індивідуальних заняття.

Дістатися до
нашого навчального
центру ви можете пішки
від автобусної зупинки
Marienplatz, або від
вокзалу Rheydt.

Faktum GmbH Friedrich-EbertStr. 40 46535 Dinslaken

Додаткова пропозиція
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.

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

Навчання буде проводитись також в
Erkelenz, Geldern, Kerpen, Kevelaer,
Neuss, Viersen i Bergheim.

Wilhelm

Люди, яким необхідна допомога в конкретних обставинах.

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28
41236 Mönchengladbach
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Цільова группа

Час для прийняття участі: Час прийняття
участі узгоджується індивідуально.
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шенні конкретних питань? Ми

Limiten

Основний зміст

Waisenhausstraße

Вам потрібна допомога в вирі-

Початок та тривалість: Навчання буде проводитись 2 рази на тиждень на протязі 2 годин кожен.
Тривалість навчання 4 тижні. В разі потреби,
ви матимете наш супровід та допомогу ще на
протязі 2 тижнів після закінчення навчання.

Moses-Stern-Straße
JOBCENTER
MÖNCHENGLADBACHRHEYDT

Faktum GmbH Hochstr. 1
41460 Neuss
Faktum FuWe Kränkelsweg 8
41748 Viersen

