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Де знаходиться DIaLOG-IN?

Schönwalder Allee 26 | Haus 5c | 13587 Berlin 
Перший поверх-доступне середовище для 
маломобiльних груп населення

Як до нас добратись?
U7: В напрямку Spandau до зупинки  
Rathaus-Spandau або
S3/S9: В напрямку Spandau до зупинки 
Spandau Bahnhof потiм
M45: В напрямку Johannesstift до зупинки 
Johannesstift,потiм пройти пiшки близько  
10 хвилин
Схему розташування можна взяти у 
чергового при входi на територiю  
Johannnesstift

У вас залишились питання?
Німенко Ірина – украінська мова 
Ел.пошта: Iryna.nimenko@jsd.de 
Телефон: 0174 763 40 55
Регiна Чайка – німецька та російська мова 
Ел.пошта: regina.chayka@jsd.de 
Телефон: 0173 583 7636

Завжди радi вам! 
Проект DIaLOG-IN компанii 
Johannesstift Diakonie Proclusio gGmbH  

Що ви повиннi знати про проект  
DIaLOG-IN

p  В рамках проекту DIaLOG-IN  
проводяться курси,а також 
iндивiдуальнi консультацii

p Кожен курс триває 6 мiсяцiв
p  Заняття проходять з понедiлка по 

четвер
p Кожне заняття триває 2 години
p Мовнi курси:понедiлок -четвер
p  Курс з консультацiй: вiвторок i 

четвер на рідній вам мові а також по 
домовленності

p  Iндивiдуальнi консультацii,тренiнги та 
супровiд:за домовленостю

Участь у проектi э безкоштовною



DIaLOG-IN Мовнi курси

Ви хочети вивчати нiмецьку мову? 
Але стандартнi мовнi курси тяжкi для 
вас?
Тодi приходьте в DIaLOG-IN 
■  В DIaLOG-IN – ви будете вивчати 

нiмецьку мову в звичному для вас 
ритмi

■  Навчання проходить в невеличких 
групах 

DIaLOG-IN Консультацii 

Cпецiалiсти в DIaLOG-IN 
проконсультують вас з будь-якоi ситуацii 
вашого життя-
Ми навчимо вас допомагати собi 
самостiйно.
Наприклад,ви отримаєте вiдповiдь на 
наступнi питання.
■  Як отримати документ,пiдтверджуючий 

iнвалiднiсть ?
■  Якi права мають люди з обмеженими 

можливостями в НIМЕЧЧИНI?
■ Як знайти лiкаря-спецiалiста?
■  Чим зайняти себе у вiльний час в 

Берлiнi?
■  Яку допомогу можна отримати в 

Берлiнi?

DIaLOG-IN пропонує тренiнги 
та супровiд з питань працi та 
зайнятостi.

кожна людина має свiй талант

DIaLOG-IN допоможе вам зрозумiти, що  
у вас виходить найкраще
Спецiалiсти DIaLOG-IN знайдуть для 
вас вiдповiдну пропозицiю
Наприклад:
■  Мiсця для проходження стажування 
■  Можливiсть регулярноi зайнятостi
■  Мicце в центрі зайнятості дозвілля та 

реабілітаціі для людей з обмеженими 
можливостями

Спецiалiсти DIaLOG-IN будуть 
супроводжувати  вас i допомагати вам 
при здiйсненi трудовоi дiяльностi


