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Мета мультипрофесійної команди DIGUB — надати 
кожному учаснику підтримку, яку вони потребують 

і заслуговують, за допомогою орієнтованого на 
рішення способу роботи — рішення завжди є!

Міри №.:  
Номер наступний

SOWI
Коучинг

«УСПІХ МАЄ ТРИ БУКВИ: ДІЙ!» 
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Тривалість: 16 занять
1 місяць

Коучинг SOWI Коучинг SOWI 

Після успішного проходження коучингу SOWI учасник 
отримує конкретні рекомендації щодо наступних дій, 
та підтвердження про участь у програмі.

Структура та сфера
Індивідуальний коучинг забезпечує індивідуальний 
процес інтеграції, орієнтований на потреби та 
ресурси кожного учасника. Коучинг проводиться в 
гібридній формі (онлайн/офлайн).
Тренери у сферах інтеграції та мотивації з 
педагогічною освітою націлено розпізнають 
перешкоди та усувають їх. Метою коучингу є 
активізація особистості для індивідуальної 
інтеграції на ринку праці.
Протягом одного місяця будуть проходити наступні 
етапи:
• Визначення статусу
• Оцінка поведінки під час співбесіди та оцінка 

документів для подачі на вакансії
• Аналіз ресурсів і ринку праці з перспективним 

плануванням
• Обговорення та індивідуальний розвиток 

потенціалу
• Активізація “жорстких і м‘яких” навичок (Hard- & 

Softskills)

SOWI  розшифровується як миттєва пропозиція щодо 
реінтеграції на первинний ринок праці – як заочно 
(онлайн), так й очно (офлайн)

Участь з ваучером активації та посередництва (Akti-
vierungs- und Vermittlungsgutschein): : 
Ви не несете жодних витрат з цим ваучером. Ви 
можете звернутися до свого консультанта в агентстві 
з працевлаштування (Arbeitsagentur) або в центрі 
зайнятості (Jobcenter), щоб його отримати.

Цільова група:

Коучинг SOWI спрямований на

• Людей, які повторно виходять на ринок праці  
(наприклад, після відпустки по догляду за 
дитиною)

• Людей, які шукають роботу у зв‘язку з постійними 
змінами економічної ситуації(наприклад, через 
пандемію коронавірусу) 

• Вмотивованих шукачів роботи, які хочуть якомога 
швидше змінити ситуацію та взяти на себе 
відповідальність за свою кар‘єру.

Мета заходу:

Миттєва реінтеграція на первинний ринок праці. 

Будь частиною SOWI!


