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Възползвайте се от безплат-
ните индивидуални консул-
тантски услуги за мигранти: 

миграционните консултации 
за възрастни (MBE) и 
службите за младежка 
миграция (JMD)

Индивидуалните консултации помагат

В началото някои неща в Германия ще са Ви странни и 
непознати. Дори да живеете от много време в Германия, 
може да има въпроси, на които търсите отговор.

Тук ще Ви помогнат индивидуалните консултации и 
съпровождане, от които можете да се възползвате от са-
мото начало. Те предлагат конкретна подкрепа за почти 
всички ситуации в ежедневието. Така ще се научите да 
се справяте сами и да вземате решения самостоятелно.



Консултантски услуги за мигранти от 
всички възрасти
Консултирането за мигранти за възрастни лица съветва 
и съпровожда мигранти на възраст над 27 години.

Службите за младежка миграция съветват и подкрепят 
млади мигранти на възраст от 12 до 27 години.

Принципно можете да се обърнете както към службата 
за миграция на възрастни, така и към службите за мла-
дежка миграция. След първия Ви разговор следващите 
дейности ще бъдат договорени между консултиращите 
институции. При това Вашата лична ситуация и тази на 
членовете на Вашето семейство ще бъдат взети под 
внимание.

По-добри шансове чрез индивидуална 
консултация
Служителите на консултиращите институции обикновено 
разбират Вашия роден език. Те познават и социалните, 
културни и религиозни начини на мислене и поведение, 
с които сте свикнали. Заедно с Вас те ще разработят 
план, който ще Ви помогне да се ориентирате при пър-
вите си стъпки в Германия. Консултацията е фокусирана 
върху Вашите лични умения и знания. 
Ще научите какви предложения за подпомагане има, 
които улесняват установяването Ви в Германия.



В консултацията можете да се засегнат всички теми от 
ежедневието, например:

↘ законови въпроси относно пребиваването

↘ изучаване на немски език (например чрез участие  
в интеграционен курс)

↘ училищно образование, професионално обучение 
(напр. училищните курсове, начини за обучение, 
признаване на професионални квалификации)

↘ заетост (напр. обучение за кандидатстване, търсене 
на работни места)

↘ икономическа ситуация (например доходи, кредити, 
дългове)

↘ живот (напр. търсене на апартамент, финансиране  
на апартамента)

↘ здраве (напр. здравно осигуряване, медицинско 
обслужване)

↘ лична здравна ситуация (напр. здравословни 
проблеми)

↘ брак, семейство и възпитание/отглеждане на деца 
(напр. бременност)

↘ мобилност и придвижване (например шофьорска 
книжка, средства за обществен транспорт)

↘ отдих, спорт и свободно време (напр. отворени 
предложения, членство в клубове)

↘ ежедневни дейности (напр. пазаруване, контакт  
с институциите)

 



Специални предложения на службите 
за младежка миграция за млади хора 
с мигрантски произход
За младите хора първият престой в чужда държава 
е вълнуващ, но и изтощителен. В училище, по време на 
обучение и по време на работа, както и при установя-
ване на нови социални контакти, трябва да се справяте 
със специални предизвикателства. Службите за младеж-
ка миграция Ви предлагат индивидуални консултации, 
интензивен съпровод и групови предложения, насочени 
към Вашите специфични проблеми и въпроси.
Освен всичко друго, ще намерите предложения и на 
следните теми:

↘ Училищна и образователна система

↘ Индивидуално планиране на обучение и кариера  
(в сътрудничество с местните агенции по заетостта)

↘ Участие във всички области на социалния, културния 
и политическия живот

↘ Работа с нови медии, особено с програми за обучение 
по немски език 

Онлайн 
консултации 
В допълнение към личните консултации и двете 
програми Ви предлагат възможност да получите 
консултация онлайн. 
Онлайн консултациите „mbeon“ и порталът за съвети 
jmd4you ще Ви помогнат в кратки срокове да разясните 
Вашите въпроси!

Чрез mbeon получавате индивидуален съпровод и 
подкрепа в чат формат и можете да задавате Вашите 
въпроси денонощно. Консултацията се предоставя чрез 
приложението mbeon и е достъпна на различни езици. 
В mbeon ще намерите консултанти, които говорят Вашия 
език и са на Ваше разположение. 

www.mbeon.de↘ 

http://www.mbeon.de


За млади мигранти на възраст до 27 години има 
възможност за онлайн консултиране. Въпросите 
могат да се задават публично чрез чат функция или 
индивидуално. Отговорът идва от опитни сътрудници 
на JMD.

↘ На немски език www.jmd4you.de, като и на

↘ английски www.your-way-in-germany.org

↘ руски www.putjwgermaniju.org

↘ турски www.almanyayolu.org 

↘ арабски www.bousaletuk-fi-almanya.org

↘ албански www.udherrefyesi-gjermani.org

Винаги се допитвайте до членове на семейството, 
приятели, колеги от работата, съученици, домакинството 
Ви или членове на спортния клуб, който посещавате, 
за конкретни предложения за консултация.

Научете повече и използвайте безплатните предложения 
за консултация!

http://www.jmd4you.de
http://www.your-way-in-germany.org
http://www.putjwgermaniju.org
http://www.almanyayolu.org
http://www.bousaletuk-fi-almanya.org
http://www.udherrefyesi-gjermani.org


Къде можете да получите повече инфор-
мация за предлаганите консултации?

Можете да получите информация за конкретни 
предложения за консултация в следните институции във 
Вашия регион, и най-вече при

↘ общинските, градските или областните администрации 
(Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltungen)

↘ централните независими асоциации за социално 
подпомагане (Организация за социално подпомагане 
(Arbeiterwohlfahrt), Германска асоциация на Каритас 
(Deutscher Caritasverband), Организация за социалното 
подпомагане на евангелистката църква в Германия 
(Diakonie Deutschland-Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung), Немския червен кръст (Deutsches Rotes 
Kreuz), Германска асоциация за равенство и социалното 
подпомагане (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband), 
Организация за социалното подпомагане на евреите в 
Германия (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland))

↘ Сдружение на изселниците (Bund der Vertriebenen)
↘ Интернационално сдружение за социални дейности 

(Internationaler Bund)
↘ институциите за социално подпомагане на младите хора 

(Träger der Jugendsozialarbeit)

↘ институциите за курсове по интеграция (Träger der 
Integrationskurse)

Можете да намерите информация 
в Интернет на адрес:

↘ www.bamf.de/DE/Themen/Integration/
ZugewanderteTeilnehmende/Beratung
Erwachsene/beratung-erwachsene-node.html

↘ www.mbeon.de и

↘ www.facebook.com/mbeon.chat 

↘ www.jugendmigrationsdienste.de

http://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/ZugewanderteTeilnehmende/BeratungErwachsene/beratung-erwachsene-node.html
http://www.mbeon.de
http://www.facebook.com/mbeon.chat
http://www.jugendmigrationsdienste.de
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Възможност за поръчка: 
Publikationsstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
www.bamf.de/publikationen

Можете да изтеглите тази публикация като достъпен pdf файла от: 
www.bamf.de/publikationen

Тази публикация се издава от Федералната служба за миграция  
и бежанци в рамките на дейността й за връзки с обществеността. 
Публикацията се предоставя безплатно и не е предназначена 
за продажба.

Посетете ни на 
 www.facebook.com/bamf.socialmedia
 @BAMF_Dialog 

www.bamf.de

Other Language
www.bamf.de/publikationen

http://www.bamf.de/publikationen
http://www.bamf.de/publikationen
http://www.facebook.com/bamf.socialmedia
https://twitter.com/BAMF_Dialog
http://www.bamf.de
http://www.bamf.de/publikationen

	Заповядвайте за консултация при нас
	Консултантски услуги за мигранти
	Индивидуалните консултации помагат
	Консултантски услуги за мигранти от всички възрасти
	По-добри шансове чрез индивидуална консултация
	Специални предложения на службите за младежка миграция за млади хора с мигрантски произход
	Онлайн консултации 
	Къде можете да получите повече инфор-мация за предлаганите консултации?
	Можете да намерите информация в Интернет на адрес:
	Издателско каре




