
 
 

Проєкт «Старт – самовизначення на ринку прац�» реал�зується сп�льно М�жнародним Ком�тетом Порятунку
(IRC), Федерац�єю Турецьких Батьк�вських Сп�лок (FöTEV-Nds e.V.) та Українською Сп�лкою Нижньої Саксон�ї

(UVN e.V.) в рег�он� та м�ст� Ганновер з 1 с�чня 2023 року до 31 грудня 2025 року.   
 

Ж�нки-б�женки та ж�нки-м�грантки зможуть отримати п�дтримку при пошуку роботи, профес�йну ор�єнтац�ю та
будуть мати можлив�сть покращити свої знання н�мецької мови.  

Вони також зможуть посп�лкуватися з �ншими ж�нками та п�д час в�дв�дування курс�в залишити своїх д�тей п�д
наглядом в дитяч�й к�мнат�

·Індив�дуальн�  консультац�ї  
·Курси  профес�йної  ор�єнтац�ї ,
Розширення  Ваших  можливостей  �
впевненост�  в  соб� 
·Комп ’ютерн�  курси 
·Мовне  кафе  
·Наставництво  «р�вний-р�вному» 

Проєкт СТАРТ - самовизначення на ринку прац�" ф�нансується
Федеральним м�н�стерством прац� та соц�альних справ та
Європейським соц�альним фондом Плюс (ESF Plus) в рамках Програми
"М�й шлях- розширення можливостей ж�нок-м�гранток на ринку прац�"

·Безкоштовна участь 
·Початок  -  з  березня  2023  року  
·Зручне  розташування  
·Вивчення  н�мецько ї  мови  
·П�д  час  в �дв �дування  курс �в  Ви  зможете
залишити  сво їх  д �тей  п�д  наглядом  в
дитяч �й  к �мнат � .  
·Можлив�сть  знайти  роботу  своє ї  мр� ї  

Як�  переваги  Ви  отримаєте  
в�д  участ�  в  Проєкт�  

 

Що  таке  СТАРТ?  

СТАРТ- самовизначення на ринку прац� 



K o n t a k t e

Індив�дуальн� та безкоштовн� консультац�ї та п�дтримка 
 Ви отримаєте �ндив�дуальний супров�д та зможете отримати в�дпов�д� на Ваш� питання

щодо роботи в Н�меччин� 
 

Курси профес�йної ор�єнтац�ї, розширення своїх можливостей 
та зм�цнення впевненост� у соб� 

 Ви зможете разом з �ншими ж�нками зм�цнити впевнен�сть у соб� та отримати поради
щодо роботи Вашої мр�ї, подання документ�в для працевлаштування та проходження

сп�вбес�ди 
 

 Мовне кафе 
У Мовному кафе Ви зможете вивчати н�мецьку мову та познайомитися з �ншими ж�нками.

Ви будете мати можлив�сть посп�лкуватися про повсякденне життя та на так� актуальн�
теми, як, наприклад, "Поєднання с�м 'ї та роботи" 

  
Комп’ютерн� курси 

Ви зможете навчитися користуватися комп’ютером та Інтернетом та отримати поради
щодо написання електронних лист�в � онлайн-подання документ�в для працевлаштування 

  
Наставництво «р�вний-р�вному» 

Ви зможете зустр�тися з ж�нками, як� вже мають усп�шний досв�д роботи та отримати
корисн� поради щодо працевлаштування та повсякденного життя в Н�меччин�

 

Що  пропонує  Вам  проєкт  СТАРТ?  

Українська Сп�лка Нижньої
Саксон�ї
Oксана Савенко
start@uvnev.de
0176-66324165
Podbielskistraße 269
30655 Hannover
www.uvnev.de

FöTEV
Niedersachsen e.V
Dr. Meltem Sermet
start@foetev.de
0176-62589701
Ricklinger Straße 126,
30449 Hannover
www.foetev.de

International Rescue Committee
Aurora Meyring

Aurora.Meyring@rescue.org
 0176-85995075
www.rescue.org

 

контакти


