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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 РИНКУ ПРАЦІ

МОДУЛЬНИЙ
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОУЧИНГ

ТРИВАЛІСТЬ: 
56 занять
3 місяці

На фінальній співбесіді, після успішного 
проходження 3-ступеневої моделі DIGUB, учасник 
отримує конкретні рекомендації щодо подальших 
дій.

МОДУЛЬ 1:

ВИОКРЕМЛЕННЯ ЦІЛЕЙ, ПОТРЕБ, БАЖАНЬ ТА 
ШЛЯХІВ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ

Коуч обговорює з учасником початкову ситуацію 
і на основі цього складає модульну індивідуальну 
програму коучингу.

МОДУЛЬ 2: 
СТВОРЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 
КОМПЕТЕНЦІЙ

Коуч визначає індивідуальні професійні 
компетенції, навички учасника та проводить 
відповідну консультаційну співбесіду для 
оцінювання. Планування процесу інтеграції на 
ринку праці, відбувається індивідуально, на основі 
об’єктивної оцінки перспектив.

МОДУЛЬ 3: 
ПРИКЛАДНА ПІДГОТОВКА З УСІХ ДИСЦИПЛІН

Основна увага під час тренінгу приділяється 
зустрічам з міждисциплінарною командою 
тренерів DIGUB. Засновані виключно на особистих 
потребах, вони служать для сприяння процесу 
подачі резюме та інтеграції на офіційний ринок 
праці.

DIGUB КОУЧИНГ:

Сертифікований AZAV освітній провайдер DIGUB 
– Німецький приватний інститут з питань охорони 
здоров‘я та професійної підготовки - пропонує 
індивідуальний інтеграційний коучинг для виходу 
на офіційний ринок праці.

Коучинг підтримує людей, розвиваючи професійні 
навички та допомагаючи повернутися на ринок 
праці.

УЧАСНИКИ КОУЧИНГУ:

ICI - це індивідуальний інтеграційний коучинг, 
орієнтований на фахівців з вищою освітою, які 
повертаються на ринок праці після відпустки по 
догляду за дитиною, молодих людей віком до 25 
років та старше 25 років. 

УЧАСТЬ З AVGS:

Дізнайтеся в центрі зайнятості або агентстві 
з працевлаштування, чи маєте Ви право на 
підтримку, допомогу в підготовці та інтеграції на 
ринок праці. Після цього ви отримаєте відповідний 
ваучер активації та розміщення (AVGS).




