لمحة عن العروض
 " من خالل تقديم المشورةRESQUE 2.0 " تساهم
 في تحسين إمكانيات التوظيف، والتأهيل والوساطة
والتعليم المهني ل طالبي اللجوء والالجئين الذين يحق
.لهم العمل

:وهذا يعني على وجه التحديد

 تقديم االستشارة الفردية فيما يخص سوق اليد العاملة

 اجتماعات لتقديم المعلومات المهمة والخاصة حول نظام سوق العمالة
 تحلبل المهارات واالمكانيات الفردية
 التخطيط الوظيفي الفعال
 المساعدة في عملية التقدم لوظيفة


الوساطة في توفير فرص التدريب والتأهيل الخاصة بالمهن
 بناء وتطوير شبكات العمل ذات الصلة بسوق العمل
 توعية وحث الجهات الناشطة والفاعلة ذات الصلة

 تدريبات خاصة للمضاعفين (ملتيبليكاتور) والمتطوعين

 في الموقعRESQUE 2.0
:شركاء استراتيجيين

Leipzig
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH
Otto-Schill-Straße 1, 04109 Leipzig
Frau Rückert
| Tel.: 0341-1407790
rueckert@aufbauwerk-leipzig.com

-

Caritasverband Leipzig e.V.

-

Nicolaistr. 4, 04668 Grimma
Frau Hagner
| Tel.: 0176-34274931
a.hagner@caritas-leipzig.de

-

Kirchstr. 20, 04552 Borna
Frau Hänel
| Tel.: 0176-64429113
j.haenel@caritas-leipzig.de
Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
Torgauer Platz 1, 04315 Leipzig

-

-

Abendgymnasium/-oberschule Leipzig,
Agentur für Arbeit Leipzig
Berufliches Schulzentrum Gutenbergschule
FAIRbund e.V.
Handwerkskammer zu Leipzig
Industrie- und Handelskammer zu
Leipzig
Internationaler Bund Mitte gGmbH für
Bildung und soziale Dienste
JMD – Diakonisches Werk Delitzsch/Eilenburg e.V., Diakoniewerk TorgauOschatz
Landkreise Leipzig & Nordsachsen
Jobcenter Leipzig
Regionaldirektion BA Sachsen
KAUSA Servicestelle Leipzig

Frau Schumacher
| Tel.: 0341-5664514
gauchar.schumacher@daa.de
Herr Lejsek
| Tel.: 0341-5664514
bruno.lejsek@daa.de
Stadt Leipzig
Referat für Migration und Integration
Otto-Schill-Straße 2, 04109 Leipzig
Frau Bran
| Tel.: 0341-1232692
ulrike.bran@leipzig.de

االندماج المهني
يجري في الموقع
تهدف شبكة العمل الى تعزيز االندماج المهني لالجئين
الذين يحق لهم العمل وزيادة فرص وإمكانيات عمل
المشاركين والمشاركات

حلفاء شبكة العمل
Aufbauwerk Region Leipzig
GmbH

REfugees

Stadt Leipzig
Referat für Migration und
Integration

Support for

المجموعات المستهدفة في هذا المشروع هم طالبي اللجوء
والالجئون.
بالتفصيل يستهدف المشروع المجموعات التالية:
طالبي اللجوء والالجئين الذين لديهم تصريح عمل
الشباب الناشئين والبالغين من الشابات والشباب الالجئين،
بما في ذلك الالجئين القصر دون رفقة الوالدين.

Caritasverband Leipzig e.V.

QUalification and
Employment

المجموعات ال ُمستهدفة

المضاعفين (ملتيبليكاتور) مثل االدارات الحكومية،
وكاالت العمل ،مؤسسات الضمان االجتماعي ،والمؤسسات

Deutsche Angestellten-Akademie GmbH

التعليمية ،الجهات الناشطة والفاعلة في سوق اليد العاملة

2.0
مساعدة الالجئين من اجل الحصول على

www.projekt-resque.de

الشهادة المدرسية والتعليم المهني والعمل

معلومات مفيدة:
 معلومات خاصة بك
(تصريح اإلقامة أو جواز سفر بديل)

يتم دعم وتمويل المشروع" "RESQUE 2.0ضمن إيطار الصندوق المالي

االجتماعي االوروبي  ESFـ توجيهات االندماج االتحادية التي تركز على " اندماج
طالبي اللجوء والالجئين ( ،)IvAFمن الوزارة االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية
ومن الصندوق المالي االجتماعي االوروبي.

Sprachversion: Arabisch

 إثباتات المؤهالت
 بيانات للتواصل

