A JMD célkitűzése

 Nyelvi kompetenciáink
tanácsadás többek közt
 oroszul
 angolul
 franciául
 szerbül és horvátul
 spanyolul

Munkatársaink
Jugendmigrationsdienst
der
Jugendwerkstatt Regensburg e. V.

Itt talál minket
Haidplatz

Ludwigstraße

Jugendwerkstatt

Glockengasse

 a fiatalok beilleszkedésének segítése (nyelvi,
iskolai , szakmai és szociális integráció )
 az esélyegyenlőség javítása
 a fiatal migránsok törekvéseinek támogatása
a szociális, kulturális és politikai élet minden
területén

Arnulfsplatz

Jugend-

Bismarckplatz
Gesandtenstaße

MigrationsArnulfsplatz:
Bismarckplatz:
Haidplatz:

Linie 1, 2, 4, 6, 11, 17
Linie 2, 13
Altstadtbus

Dienst

Herr Uwe Jentzsch
jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Herr Jürgen Wagner
Tel: 0941 / 5 85 53 23
juergen.wagner@jugendwerkstatt-regensburg.de

Frau Zierhut - Baisl
Tel: 0941 / 5 85 53-31
ottilie.zierhut-baisl@jugendwerkstatt-regensburg.de

Szeretettel várjuk Önöket

Jugendwerkstatt Regensburg e. V.
Glockengasse 1
93047 Regensburg
és
Dechbettenerstr 55
93049 Regensburg

TANÁCSADÁS - SEGÍTSÉG – KÉPZÉS

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

Támogatónk a

Die Jugendwerkstatt Regensburg e. V. az
alapítás éve 1983, a Diakonisches Werk
Bayern tagja

www.jmd.jugendwerkstatt-regensburg.de

Mivel foglalkozik a
Jugendmigrationsdienst?

A JMD munkatársai segítséget és támogatást
nyújtanak a fiatal migránsoknak abban, hogy
megtalálják helyüket egy új, számukra még
idegen társadalomban / pályaorientáció ,
élettervezés

Kiknek segítünk?





Közvetítés – kapcsolat felvétele más
intézményekkel és szolgáltatókkal
 integrációs kurzusok , gyermek- és
ifjúságvédelem , szakszolgálatok stb.



Képzési modulok,
projekt- és csoportmunka
- pályaorientáció : segít kiigazodni a német
oktatási és szakképzési rendszerben
 bevezetés a számítógépes ismeretekbe
(IT)
 kiegészítő szakmai felkészítő
foglalkozások ( felkészítés az
állásinterjúra , személyiségfejlesztés )
 szakmai német nyelvtudás fejlesztése
 együttmű ködés a szülő kkel

 Újonnan az országba érkező fiataloknak és
már nem iskolaköteles korú fiatal
felnőtteknek
 Migrációs háttérrel rendelkező
gyermekeknek, fiataloknak és fiatal
felnőtteknek ( 12 és 27 év között)
 Hivatalok, iskolák , intézmények , egyházi

közösségek , egyesületek , üzemek stb.
munkatársainak

Milyen feladatokat látunk el?


a beilleszkedés teljeskörű
támogatása
Tanácsadás , egyénre szabott ,az integráció
minden területét szem elő tt tartó
integrációs terv készítése ,
esetmenedzsment ( Case Management) pl.
- szakmai képzési terv
 a megélhetés biztosítása
 személyes helyzet figyelembevétele
Az integrációs folyamat irányítása és
figyelemmel kísérése
A különböző támogatások pl. nyelvkurzus ,
szakmai képzés elő készítése , szakmai
képzés stb. egyénre szabott közvetítése
01/2017

Kiegészítő integrációs programok
bevezetése és menedzselése
 iskolán kívüli fejlesztő programok
 interkulturális találkozási lehető ségek
megteremtése

Elő segítjük és figyelemmel kísérjük
az interkulturális nyitást
a különböző szociális szolgálatokban és
intézményekben
a képzésben és a társadalmi munkában
érdekképviseleteknél
interkulturális tréningeknél


Hálózati és szociális munka
 részvétel a regionális integrációs modell
kidolgozásában
 a társadalmi munkát végző k
támogatása

 támogatási hálózat kiépítése és
figyelemmel kísérése

A JMD der Jugendwerkstatt Regensburg e.
V. mindig az első lépés az integrációs
kérdésekben. Központi feladatunk a szakmai
integráció , a szakmai képzés és a szakmai
fejlesztés
 Tanácsadás
 Szakmai felkészítés
 Képzés
 Szakmai képzés
 Foglalkoztatás
A munkaügyi hivatallal együttmű ködve a
következő lehető ségeket nyújtjuk :
 Tanácsadás , szakmai és iskolai
támogatások közvetítése
 Szakmai életpálya tervezése
 Segítség munkahely- és szakmai
gyakorlati hely keresésében
 Képzési – és foglakoztatottsági
támogatások közvetítése

