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Якість гарантована
ДАА є установою, що допущена та 
сертифікована для міроприємств по допомозі 
у трудовлаштуванні громадян.

Вона є установою освіти з центральним 
офісом в Гамбурзі.

Курс фінансується через 

Що є відповідальним за пошук роботи в 
Хуксхафені. 

Адреса: 
Konrad-Adenauer-Allee 1 
27472 Cuxhaven

Ви маєте можливість зареєструватися через 
www.jobcenter-cuxhaven.de

чи сканувати QR-код

Information und Beratung
Deutsche Angestellten-Akademie 
DAA Cuxhaven 
Niedersachsenstraße Halle IX 
27472 Cuxhaven

Ihre Ansprechpartnerinnen 
Ina Hacheney | Sandra Schmiedel

Telefon 04721 7078-0 
Fax 04721 7078-99 
E-Mail info.cuxhaven@daa.de

Ihr Weg zu uns

Integration
ukrainischer Frauen
(IuF)

daa-cuxhaven.de
Stand: 09/2022



Що таке IuF?
IuF є особливою пропозицією для українських 
жінок-біженок

Ми допомагаємо вам самостійно  інтегруватися 
в Германії

На початку курсу будуть встановлені Ваші 
здібності та сильні якості з врахуванням Вашої 
індивідуальної ситуації.

Ваш Коуч буде працювати з Вами за 
індивідуальним планом.

Наша суспільна ціль  - на базі ваших 
можливостей підібрати вам оптимальне робоче 
чи учбове місце на ринку праці та надати вам 
можливість самостійно зайняти його.

Є IuF також для мене?
Так, якщо ви є українською біженкою. Особливо 
якщо ви володієте початковими знаннями 
німецької мови.

Як я можу прийняти участь у курсі 
IuF?
Пропозиція підтримується Jobcenter Cuxha-
ven. Просто контактуйте вашого консультанта 
(відповідальну особу) та запитайте про курс.

Які особливості курсу?
Язикові вимоги

•  Ми допомагаємо вам з німецькою

•  Розвиваємо вас у плані розуміння 
прочитаного та почутого

•  Тренуємо ваш вокабулярій для успішної 
роботи та навчання

•  Допомагаємо Вам знайти відповідний 
язиковий курс.

Резюме -тренінг

•  Ми допомагаємо вам знайти найбільш 
підходяще для Вас трудове місце

•  Інформуємо вас про можливі варіанти на 
ринку праці

•  Разом з вами робимо ваше резюме

•  Тренуємо вас для співбесіди з наймачем

•  Також практика е можливою у нас

Соціально-педагогічне супроводження

•  Щодня ми пропонуємо вам відкриті терміни 
(також українською  чи російською мовою)

•  Індивідуальні та групові розмови та вправи

•  Допомога з діловими паперами та 
установчими справами

•  Допомога у визнанні Ваших дипломів

•  Допомога у використанні різноманітних 
пропозицій від міста

Ми надаємо також психологічну допомогу 
Догляд за дитиною.

Догляд за дитиною

•  Ми допомагаємо Вам знайти відповідні 
варіанти по догляду за дитиною

•  Також ми маємо свою дитячу кімнату. 

Кав’ярня

Наша кав’ярня наддасть Вам можливість 
відпочинку та спілкування за чашечкою кави 
чи чаю.

Часи курсу
Строк є індивідуальним для кожного (від 3 
до 6 місяців) та надається і продовжується 
Вашим Jobcenter-ом.

Тижневий час встановлює 15 годин (від 3 до 5 
днів на тиждень)

Часи практики відповідають часам роботи 
відповідного підприємства.

Разом стартуємо ми у наше професійне 
майбутнє. Ми чекаємо на Вас!


