
Ако сте българка, на възраст между 20 и 45
години и живеете в Офенбах.

Ако желаете да подобрите знанията си по
немски език и компютърна грамотност.

Ако се нуждаете от помощ при търсене на
работа.

Ако имате желание да научите повече за не-
мската култура, за трудовия пазар в Герма-

ния, за немската правова държава

тогава заповядайте в нашиятогава заповядайте в нашия

проект!проект!

Тук ще получите съвет иТук ще получите съвет и

помощ за вашето бъдеще впомощ за вашето бъдеще в

Германия!Германия!

Кога?Кога?

От понеделник до петък, от 9 до 13 часа
Допълнително към часовете са включени

екскурзии, излети, посещения на 
предприятия.

Цели на проекта:Цели на проекта:

• Подобряване на езиковите знания по 
немски

• Усвояване на основни компютърни 
умения

• Професионална ориентация и помощ при
търсене на работа           

• Запознаване с трудовия пазар в 
Германия

• Възможности за образование
• Интегриране и ориентиране в Германия 

Още по проекта:Още по проекта:

Проектът се провежда предимно на немски
език.

В часовете ще присъства и учител по турски
език, който ще превежда на турски, ако има

нужда.

За вашите деца:За вашите деца:

По време на курса за децата ви ще се грижи
безплатно специално обучен персонал в

подходящи за това помещения.

Хигиена:Хигиена:

Носенето на маска и спазването на хигиенни

правила по време на курса е задължително. 
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Носител на наградата за интеграция
2019 на община Офенбах

www.starthaus.org

Къде:Къде:

Pirazzistraße 15, 63067 Offenbach

Организатори:Организатори:

Suat Karakuz
suat.karakuz@starthaus.org

Hepsen Karakuz
hepsen.karakuz@starthaus.org

Roswitha Müller-Werner
roswitha.muellerwerner@starthaus.org

Телефон: 069 8237 862-22
0157 3839 5304

Времетрание:Времетрание:

04.01.2021 - 17.12.2021

За вас този проект е безплатен!

Поради пандемията си запазваме правото на 
организационна промяна в проекта. 

Подготвени сме и за дигитална форма на обу
чение.

Специализирана

квалификация

за жени от

България
местоположение, Pirazzistraße 15, пътува се с

метрото, спирка „Ledermuseum“ 2 минути пеша,
близо до центъра на Офенбах 
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