
C оціальний

O чний

M отиваційний коучiнг

Німецький приватний інститут 
оздоровлення та професійного 

навчання

Німецький приватний інститут 
оздоровлення та професійного 

навчання

Сертифіковано відповідно до AZAV §45 
SGB III,

Мета мультипрофесійної команди DIGUB – надати 
кожному учаснику підтримку, яку вiн потребує 
і заслуговує, підтримку націлену на кінцевий 

результат – рішення є завжди!
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Тривалість: 96 занятть 6 МiсяцiвСОМ - соціальний
очный мотиваційний коучiнг

Зміст заходів під час
процесу інтеграції

Первинна консультація у нас безкоштовна та ні до чого 
не зобов’язує. Не вагайтеся звертатися до нас!

Мотиваційний коучінг: 
Відкриття нових перспектив і можливостей, а також 
цілеспрямована активізація та саморефлексія 
учасника.

Інструктаж (на місці): 
Індивідуальна підтримка для досягнення цілей, а 
також інтенсивний особистий супровід клієнта - 
наприклад, під час звернення до органів влади.

Kоучінг з пошуку роботи: 
Створення та оптимізація документiв для пошуку 
роботи та навчання, пошуку роботи з урахуванням 
актуального місцевого ринку праці, та стабілізації 
працездатності.

Опитування 360 градусів: 
Розпізнавання та розвиток обізнаності щодо власних 
компетенцій з їх оцінкою.

Соціальний коучінг: 
Зниження стресу, психологiчних бар’єрiв та 
індивідуальна стабілізація.

Участь з «Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein» 
(AVGS) в активаційний ваучер на участь: 
Запитайте у своєму центрі зайнятості (Jobcenter) чи 
агентстві з працевлаштування (Agentur für Arbeit), чи 
маєте ви право на підтримку для вступу та інтеграції 
на ринок праці. Потім ви отримаєте відповідний 
ваучер Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS). 
Для вас це буде безкоштовно.

Коучiнг СОМ спрямований на групи людей, які 
прагнуть інтеграції на ринок праці та потребують 
індивідуальної та професійної підтримки.

Ця пропозиція особливо спрямована на: 

• Молодих людей
• Людей якi повертаються на роботу після 

відпустки по догляду за дитиною та реабілітації
•  Людей з проблемами здоров‘я
•  Шукачів працi 50+
•  Тих хто має вищу освіту
• Людей з тривожними розладами 

Коучінг СОМ: 
У процесі коучiнгу, учасники усвідомлюють, які 
ресурси вони мають. 

Завдяки різноманітним тренінговим дисциплінам 
з експертами з охорони здоров’я, інструкторами 
пошука праці та соціальними працівниками, разом 
розробляється індивідуальна концепція інтеграції 
на ринок праці.

У той же час клієнт отримує інтенсивну педагогічну 
підтримку та становиться більш впевненим, 
активним, та стабільним у своєму повсякденному 
житті.

Заняття з мотиваційного коучінгу та коучінгу з 
пошуку роботи відбуваються у формі особистого 
супровіду на мiсцi.

Після успішного проходження коучiнгу COM, 
кожен учасник отримує конкретні рекомендації та 
побачить свої перспективи.




