
İçerikler
 AWO Düsseldorf, sığınmacı genç insanlara haftanın 
beş günü dört ila beş saat refakat edecek.

 Proje, iltica başvuruları incelenmekte olan herkes için 
sunulmaktadır. “Bekleme” süresini değerlendirmek için 
düzenlenmiştir.

 Sığınmacı genç insanlar, özellikle bu sürede meslek 
eğitimi ve iş piyasası hakkında bilgi edinirler ve ilk 
mesleki perspektifleri geliştirebilirler.

 Alışılmış standardı (bir dil kursu örneği) aşan ders ve 
alıştırma mekânları sunulur.

 Sığınmacı genç insanlar, dört ila altı ay boyunca proje-
de kalır.

 Program sona erdikten sonra kendi sertifikalarını 
alırlar.

İletişim
Mariam Khachab
Flinger Broich 12
40235 Düsseldorf
Tél. : 0211 60025-945
E-posta: mariam.khachab@awo-duesseldorf.de

Oturum statüsü henüz netleşmemiş olan  
27 yaş altı sığınmacı genç insanlar için
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Bilgi edinin:

AWO Kreisverband Düsseldorf e. V. yaklaşık 140 kuruluşta çocuklar, 
gençler ve aileler için danışmanlık, bakım ve yardım, genç insanlar için 
mesleki nitelendirme ve yaşlılar, hastalar ve engelliler için destek ve 
bakım hizmeti sunar.

Liststraße 2, 40470 Düsseldorf
Telefon: 0211 60025-100, Fax: 0211 60025-095

Bizi Facebook’ta bulabilirsiniz: 
fb.com/awoduesseldorf



Hedef grubu
 Oturum statüsü henüz netleşmemiş olan sığınmacı 
genç insanlar 

 AWO sığınmacı şubelerinden sığınmacılar 
 18 yaşına kadar refakatçisi olan genç sığınmacılar 
 27 yaşına kadar genç yetişkin sığınmacılar

Projenin hedefleri
 Meslek eğitimi ve iş piyasasına girişi kolaylaştırmak 
 Genç sığınmacıların entegrasyonunun ve katılımının 
desteklenmesi

 Destekleyici iş birliklerinin ve ağların kurulması

Somut destek
Haftanın iki günü, örneğin kültürel farklara ve diğer 
bakış açılarına dair konular sığınmacılarla konuşulur. Bu 
konular, özellikle

 Almanca dil bilgisinin geliştirilmesi
 Alman iş piyasası hakkında bilgiler
 Kişisel sorunlarla baş etme konusunda yardım
 Çeşitli danışma birimlerini tanımak
 Resmi dairelerde ve enstitülerde işlerin halledilmesi
 Toplu taşıma araçlarının kullanılması
 Mesleki yönelme

Öğrenme ve deneyimleme
Haftanın diğer üç gününde çeşitli (el işleri) 
faaliyetlerinin öğrenilmesi ve deneyimlenmesi odak 
noktasında yer alır.

Genç insanların geldikleri ülkelerde bazı meslek 
tanımları bilinmemektedir veya farklı şekilde düzenlenir. 
Projede edinilen bilgiler sayesinde meslek eğitimi ve iş 
piyasasındaki yönelme kolaylaştırılır.

Uygulamalı eğitim sırasında sektöre yönelik bir teknik 
dilin kazandırılmasına önem verilir.


