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Консультації з питань
міграції для дорослих (MBE)
 Для мігрантів, що проживають у Фрайбурзі, віком
від 27 років
 Усі теми повсякденного життя та інтеграції
(наприклад, вивчення мови, пошук роботи,
навчання, засоби до існування, сім'я, догляд за
дітьми, здоров'я)
 Спільна пропозиція Німецького Червоного Хреста,
Diakonisches Werk і Südwind Freiburg e. V.

Franz-Hermann-Haus
Тел.: (07 61) 79 03-2118, -2116 або -2115
migrationsberatung@caritas-freiburg.de

Освітня консультація
 Консультації для випускників-імігрантів середніх
шкіл, студентів вищих навчальних закладів,
випускників університетів віком до 30 років, також
для тих, хто проходить процедуру отримання
притулку
 Консультація та підтримка в отриманні освіти, яка
надає право на вступ до вищих навчальних
закладів, у вступі на навчання у вищих навчальних
закладах та у продовженні академічної кар’єри

Franz-Hermann-Haus
Тел.: (07 61) 79 03-2119
bildungsberatung@caritas-freiburg.de

Молодіжна міграційна
служба
(JMD)

Робота і навчання для
біженців — проєктне
об'єднання Баден

 Для людей з досвідом міграції, що проживають
у Фрайбурзі, віком від 12 до 27 років

 Для тих, хто став біженцем

 Мета: успішна інтеграція в соціальне, професійне і
шкільне життя
 Індивідуальні поради, наприклад, з питань, що
стосуються правових основ проживання або
майбутніх перспектив

Franz-Hermann-Haus
Тел.: (07 61) 79 03-2112
jugendmigrationsdienst@caritas-freiburg.de

 Підтримка для тих, хто шукає роботу або
можливість навчання
 Допомога в підготовці резюме

Franz-Hermann-Haus
Тел.: (07 61) 79 03-2117
projektverbund@caritas-freiburg.de

Консультації з питань
визнання документів про
освіту
 Для людей з досвідом міграції, які отримали
шкільну, університетську або професійну освіту в
країні попереднього проживання
 Теми, пов’язані з процесом визнання документів
 Визначення відповідної кваліфікації в Німеччині
 Можливості додаткової кваліфікації та
фінансування

Консультаційний центр з визнання іноземних
професійних кваліфікацій адміністративного
району Фрайбург
Immentalstraße 16, 79104 Freiburg
Тел.: (07 61) 88 14 45 02
kompetenzzentrum@caritas-freiburg.de

Рання допомога сім’ям, яким
довелось стати біженцями
 Для вагітних жінок-біженок і сімей з дітьми в віці до
3 років
 Візити з метою догляду і підтримки
 Пропозиції відвідання груп підтримки для жінок

Fritz-Geiges-Straße 31, 79117 Freiburg
Тел.: (07 61) 79 03-2306
fruehe-hilfen-fluechtlingsunterkuenfte@caritasfreiburg.de

