
INDIVIDUAL COACHING PROGRAMMS

GROUP COACHING

Ми раді вас  
проконсультувати!  
Контактні дані:  
К. Гомез і Владлена Герр 
T 030 39 87 53 08 H   0178  319  90  11
E info@bricks-bildung.de
W bricks-bildung.de 
Зв’яжіться з нами через Whatsapp! 

Берлін Центр 

Sickingenstraße 20-28
(Gebäude 11, Etage 1)
10553 Berlin
Germany 

Берлін Кройцберг

Mehringdamm 68 
(1. Etage)
10961 Berlin
Germany 

Берлін Райнікендорф 
Miraustraße 54
(Im Erdgeschoß 
des Jobcenters)
13509 Berlin | Germany
www.bricks-bildung.de

Weitere Standorte auf unserer Website: www.bricks-bildung.de

Почни коучинг у будь - який момент .  
Індивідуальна тривалість коучингу яка підходить 
до твоєї життєвої ситуації.

Life always offers you 
a second chance.
It’s called Tomorrow“

Dylan Thomas

Ми говоримо українською!  Ми говоримо російською! Ми говоримо англійською! 

MODUL 4 
Коучинг для 
академіків та 
наукових керівників - 
48 занять

MODUL 2

Німеччина для 
молоді - 48 занять

MODUL 5 

Соціальна підтримка та інспірація 
(натхнення) - у групі – 64 заняття

MODUL 3 

Коучинг та підтримка 
для матерів - 48 
занять

MODUL 1 
Життя і трудова 
діяльність в 
Німеччині - 48 занять 

IN UKRAINIAN 



 Ти нещодавно переїхав до Німеччини  
 і не знаєш яка ситуація на ринку праці  
 на тебе чекає? 

 Тобі потрібні перспективи?

 Ти хочеш розпланувати своє життя? 

Разом ми знайдемо  
твій успішний шлях  
на ринку праці! 

БРІКС 
тобі з цим  
допоможе! 

Пропонує:  

• Життя в Берліні - житло , праця , здоров’я ,  
 догляд за дітьми і т.інше 
• Німецька мова для праці: мовні тренінги  
 і допомога в навчанні німецької мови
• Визнання твого досвіду праці 
• Оптимізація документів при подачі до структур
• Підтримка в будь-якої сфери життя,  
 особливо з німецькою бюрократією
• Тренінги та коучинг від досвідчених  
 багатомовних наукових керівників 
• Зміцнення самосвідомості і мотивації 
• Орієнтація у виборі трудової діяльності

Мета :
БРІКС допомогти тобі знайти твої сильні сторони 
та достойну роботу на ринку праці, індивідуально 
підібрану для  тебе.  Ми підтримаємо тебе , 
побудуємо твоє майбутнє , з фундаменту до даху.

БРІКС пропонує:
 Інтернаціональна команда
 Більше ніж 15 мов
 Соціально педагогічна підтримка 
 Психологічна підтримка
 Багато шансів отримати працю чи навчання 
 Сильні структури та кооперація  

 (організація співпраці)
 Допомога в будь-якій життєвій ситуації

 

Вибирай що тобі підходить і складай 
індивідуальний коучинг!

MODUL 1 

Життя і праця в 
Німеччині - 48 
занять 

MODUL 2

Німеччина для 
молоді - 48 занять 

MODUL 3 

Коучинг та підтримка 
для матерів - 48 
занять

MODUL 4 

Коучинг для академіків  
та професорів -  
48 занять

MODUL 5 
Соціальна підтримка  
та інспірація  
(натхнення) - у групі  
– 64 заняття
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