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Будинок для людей різних поколінь Анни 
Хааг знаходиться приблизно за п‘ять хвилин 
ходьби від зупинок швидкісної та міської 
залізниці Нюрнбергер Штрассе (S2/S3 та U1).

Ми будемо раді надати вам детальну інформацію про 
програму „Мій шлях“ (My Way).

  Ваша контактна особа:   
  Лізетт Мейєр  0711/952 55-902
  l.meyer@annahaaghaus.de
  
!

Освітня установа

„Мій шлях“ (My Way)
Перспективи кар‘єрного 

зростання для жінок-
біженців

Хто забезпечує реалізацію 
програми „Мій шлях“ (My Way)?
У нашому будинку для людей різних поколінь 
реалізація програми „Мій шлях“ (My Way) здійснюється 
фахівцями. До команди входять соціальні педагоги, 
психологи, тренери та викладачі, які готові допомогти 
вам у вирішенні будь-яких питань..

За сприяння

MВи можете знайти нас:



Що таке „Мій шлях“ (My Way)?
Програма „Мій шлях“ (My Way) надає підтримку жінкам 
на шляху до їх професійного життя. Пропозиція 
призначена для жінок з числа мігрантів та/або біженців,

• які погано говорять німецькою,
• які мають дітей,
• які не мають професійної освіти.

Ми з‘ясовуємо, у якій саме сфері ви потребуєте 
підтримки. Чи ускладнювали досі вашу інтеграцію 
в Німеччині мовні труднощі, труднощі, пов’язані з 
піклуванням про дітей, або особисті проблеми? Наші 
тренери будуть працювати з вами над вирішенням 
ваших індивідуальних проблем, шукати рішення та 
крок за кроком супроводжувати вас у самостійне життя.

Як працює „Мій шлях“ (My Way)?
Для того, щоб ви могли брати участь у програмі „Мій 
шлях“ (My Way), ми організуємо догляд за вашими 
дітьми та надамо вам підтримку у вирішенні ваших 
особистих проблем.

Тривалість курсу становить один рік. Спочатку ви 
познайомитеся з різними галузями професійної 
діяльності у нашому будинку для людей різних 
поколінь із центром для людей похилого віку та 
освітньою установою. Основна увага приділяється 
таким галузям, як готування їжі та прибирання 
приміщень. Потім ви обираєте галузь професійної 
діяльності, у якій хотіли б працювати. Ми реалізовуємо 
вашу кваліфікаційну підготовку на практиці.

Для вашої підтримки ми пропонуємо індивідуальні 
заняття з тренером, групові пропозиції та мовну 
підтримку. Ми разом готуємо заяви, підбираємо для 
вас зовнішнє стажування та супроводжуємо вас 
протягом усього процесу подання заяв, доки ви не 
знайдете відповідну роботу.

Що я отримую від участі у програмі 
„Мій шлях“ (My Way)?

Завдяки програмі „Мій шлях“ (My Way) ви отримуєте:

• комплексне навчання, зосереджене на догляді та 
веденні домашнього господарства (готування їжі, 
прибирання),

• роботу, стажування або кваліфікацію початкового 
рівня (EQ),

• покращення знання німецької мови.


