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Мета мультипрофесійної команди DIGUB – надати 
кожному учаснику підтримку, яку вiн потребує і 

заслуговує, за допомогою підходу, орієнтованого на 
рішення – рішення є завжди!
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ШЛЯХ ДО
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
НА РИНОК ПРАЦІ

Із «ШТУТГАРТСЬКОЮ 
МОДЕЛЛЮ» ДО УСПІШНИХ ДIЙ 

Під час фінального обговорення після успішного 
завершення 3-крокової моделі DIGUB, учасник 
отримує конкретні рекомендації щодо його 
подальших дій.

КРОК 1: 
ЗРОЗУМIТИ ВАШ ПОТОЧНИЙ ОСОБИСТИЙ СТАН

Мотиваційний тренер детально обговорює поточну 
ситуацію з учасником і дає змістовні рекомендації 
щодо наступних зустрічей відповідно до особистих 
потреб учасника.

КРОК  2: 
СТВОРИТИ СВІЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ

Коуч працює з учасником, щоб визначити його 
індивідуальні та професійні навички і його 
кваліфікацію, а також проводить консультацію з 
iншими тренерами DIGUB для aналізy, визначення 
подальшого процесу та cфер розвитку з учасником.

КРОК 3: 
ЗУСТРIЧI З КОУЧЕM

У центрі уваги тренінгу – зустрічі з 
міждисциплінарною командою DIGUB. Відповідно 
до особистих потреб, вони служать для подолання 
проблем повсякденного життя, зміцнення здоров‘я 
та психічного стану для вступу до навчання та 
ринку праці.

DIGUB КОУЧIНГ

Офiцiїнo сертифікований (AZAV сертифікат) 
навчальний заклад DIGUB - німецький приватний 
інститут оздоровлення та професійного навчання 
- пропонує коучiнг психосоціальної інтеграції 
відповідно до «штутгартської моделі».

Наш коучiнг підтримує людей, через стабілізацію 
їх здоров’я, і допомагає через з’ясовування 
їх компетенцій знову вийти на ринок роботи, 
розвиваючи особисті навички.

УЧАСНИКИ КОУЧIНГУ:

Коучiнг DIGUB на основі «штутгартської моделі» 
орієнтований на шукачів роботи та безробітних. 
З «Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein» AVGS 
ви не зазнаєте жодних витрат. Початок навчання 
можливий у будь-який час.

ВАУЧЕР НА КОУЧIНГ:

Запитайте у своєму центрі зайнятості (Jobcenter) 
або в агентстві з працевлаштування (Agentur für 
Arbeit), чи маєте ви право на індивідуальну та 
комплексну допомогу та фінансову підтримку, щоб 
познайомити вас із навчанням і ринком праці.

Після цього ви отримаєте відповідний 
активаційний ваучер на участь «Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutschein» (AVGS) для коучiнгу 
психосоціальної інтеграції протягом усього періоду 
коучiнгу.

Тривалість:
66 занять / 4 місяці

96 занять / 6 місяців




