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ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА УГОВОРКА

– При необходимост ще бъде извикано лице,което да 
посредничи на езика  – BULGARISCH BULGARISCH
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НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е …
… доброволно
вашето участие не е задължително 

… индивидуално
Помощният план е насочен към вашета лична житейска 
ситуация

… ориентирани към вашите нужди и цели
Заедно с вас развиваме идеи,цели истъпки за действие

… разнообразни
Процесът на помощ комбинира оферти и услуги от 
различни

… дългосрочно
Ние можем да Ви придружи в процеса на интеграция за 
гъвкав период от време.

… безплатно
За вас няма разходи.

… поверително
Ние сме дискретни и поверителни.

НАШЕТА ЦЕЛЕВА ГРУПА …
Ние съветваме,подпомагаме, съпровождаме лица с 
имиграционна история по пътя на тяхната интеграция.

Темите на нашите консултации са например:

• език
• училище/висше образование
• обучение/професия
• работа/безработица
• финанси
• пребиваване,жилище
• административни процедури
• семейство
• здравеопазване
• участие в социалния живот
• свободно време
• престой
• натурализация

КАКВО НИЕ ПРАВИМ ...
Заедно разглеждаме вашите лични нужди и Ви
предоставяме подходящи оферти,за да постигнете целите 
си за интеграция стъпка по стъпка.

Особено, когато трябва да решавате няколко 
предизвикателства едновременно, ние ще ви помогнем с  
удоволствие, за намиране на правилните адреси за контакт 
и за създаване на мрежа, базирана на вашите нужди.

Ние ще ви съпровождаме докато постигнете вашите цели 
или успеете самостоятелно да се ориентирате в
системата на разнообразни оферти и институции.


