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Skorzystaj z bezpłatnej 
indywidualnej oferty doradztwa 
dla imigrantów: 

doradztwo w sprawach migracji 
dla dorosłych (MBE) oraz służba 
migracyjna dla młodzieży (JMD)

Indywidualne doradztwo pomaga

Na początku w Niemczech możesz czuć się obco i nieswojo. 
Nawet jeśli mieszkasz w Niemczech już od dłuższego czasu, 
być może pojawiają się pytania, na które szukasz odpowiedzi.

Pomoże w tym indywidualne doradztwo i pomoc, dostępne od 
początku Twojego pobytu. Jest to konkretne wsparcie w prawie 
wszystkich sytuacjach codziennego życia. W ten sposób 
można nauczyć się samodzielnego załatwiania spraw oraz 
podejmowania decyzji.



Oferty doradztwa dla młodych i dorosłych 
imigrantów

Poradnia migracyjna dla dorosłych zapewnia doradztwo i pomoc 
dla dorosłych imigrantów powyżej 27. roku życia.

Służby migracyjne dla młodzieży doradzają i pomagają młodym 
migrantom od 12. do 27. roku życia.

Zasadniczo można zwracać się do poradni migracyjnej dla 
dorosłych imigrantów oraz do służb migracyjnych dla młodzieży. 
Po pierwszej rozmowie zostanie uzgodnione dalsze postępowanie 
między poradniami. Zostanie przy tym uwzględniona sytuacja 
osobista danej osoby oraz członków jej rodziny.

Lepsze szanse dzięki indywidualnemu doradztwu

Pracownicy poradni najczęściej rozumieją również język 
kraju pochodzenia. Znają też poglądy społeczne, kulturowe 
i religijne oraz postępowania właściwe dla danej osoby. Wspólnie 
opracowywany jest plan pomagający w podjęciu pierwszych 
kroków w Niemczech. Najważniejszym elementem doradztwa 
są osobiste umiejętności i wiedza. Dowiesz się, jakie są oferty 
wsparcia ułatwiające życie w Niemczech.



W ramach doradztwa można omawiać wszystkie zagadnienia 
codziennego życia, na przykład:

↘ kwestie prawne dotyczące pobytu;

↘ nauka języka niemieckiego (na przykład przez udział w kursie 
integracyjnym);

↘ wykształcenie szkolne, wykształcenie zawodowe  
(na przykład przebieg edukacji, przebieg kształcenia, uznanie 
świadectw szkół zawodowych);

↘ praca zawodowa (na przykład szkolenie rekrutacyjne, szukanie 
miejsc pracy);

↘ sytuacja ekonomiczna (na przykład dochód, kredyty, zadłużenie);

↘ mieszkanie (na przykład poszukiwanie mieszkania, 
finansowanie mieszkania);

↘ zdrowie (na przykład ubezpieczenie społeczne, opieka lekarska);

↘ osobista sytuacja zdrowotna (na przykład problemy 
ze zdrowiem);

↘ małżeństwo, rodzina i wychowanie (na przykład ciąża);

↘ mobilność i transport (na przykład prawo jazdy, środki 
transportu publicznego);

↘ odpoczynek, sport i czas wolny (na przykład otwarte oferty, 
członkostwo w klubach);

↘ codzienne czynności (na przykład zakupy, kontakt z urzędami).

 



Specjalne oferty służb migracyjnych dla młodzieży 
skierowane do młodych migrantów

Dla młodych ludzi początki w obcym kraju są ciekawe, ale również 
wymagające. W szkole, w trakcie edukacji i w pracy oraz podczas 
nawiązywania nowych kontaktów społecznych trzeba poradzić 
sobie ze szczególnymi wymaganiami. Służby migracyjne dla mło-
dzieży oferują indywidualne doradztwo, intensywną opiekę oraz 
oferty grupowe, dostosowane do specjalnej problematyki i pytań.

Obejmuje to między innymi oferty związane z następującymi 
zagadnieniami:

↘ system edukacji i kształcenia;

↘ indywidualny plan kształcenia i pracy zawodowej 
(we współpracy z lokalnymi agencjami pracy);

↘  udział we wszystkich sferach życia społecznego, kulturalnego 
i politycznego;

↘ korzystanie z nowych mediów, w szczególności programów do 
nauki języka niemieckiego. 

Doradztwo online 

Oprócz doradztwa osobistego oba programy dają możliwości 
uzyskania porad online. 
Doradztwo online „mbeon” oraz portal doradztwa jmd4you 
pomagają również w uzyskiwaniu szybkich odpowiedzi na pytania!

Przez mbeon można uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie 
na czacie, a pytania można zadawać przez całą dobę. Porady są 
przekazywane przez aplikację mbeon w wielu językach. W mbeon 
dostępni są doradcy mówiący w danym języku i służący pomocą. 

www.mbeon.de↘ 

http://www.mbeon.de


Młodzi migranci do 27. roku życia mają możliwość uzyskania 
doradztwa online. Pytania mogą być zadawane publicznie na 
czacie lub indywidualnie. Odpowiedzi udzielają doświadczeni 
pracownicy JWD.

↘ W języku niemieckim na stronie www.jmd4you.de oraz

↘ angielskim na stronie www.your-way-in-germany.org

↘ rosyjskim na stronie www.putjwgermaniju.org

↘ tureckim na stronie www.almanyayolu.org 

↘ arabskim na stronie www.bousaletuk-fi-almanya.org

↘ albańskim na stronie www.udherrefyesi-gjermani.org

O konkretne oferty doradztwa należy zawsze pytać też członków 
rodziny, zaprzyjaźnione osoby, koleżanki i kolegów z pracy, innych 
uczniów, domowników lub członków klubu sportowego.

Zachęcamy do uzyskania informacji i skorzystania z bezpłatnych 
ofert doradztwa!

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


Gdzie można uzyskać więcej informacji o ofertach 
doradztwa?

Informacje o konkretnych ofertach doradztwa można uzyskać 
w poniższych instytucjach w swoim regionie, w szczególności są to:

↘ zarządy gmin, miast i powiatów (Gemeinde-, Stadt- oder 
Kreisverwaltungen);

↘ organizacje parasolowe swobodnej opieki społecznej (związek 
opieki społecznej dla pracowników (Arbeiterwohlfahrt), 
Niemiecki Caritas (Deutscher Caritasverband), Diakonia 
Niemiecka — Zakład Ewangelicki Diakonii i Rozwoju 
(Diakonie Deutschland-Evangelisches Werk für Diakonie 
und Entwicklung), Niemiecki Czerwony Krzyż (Deutsches 
Rotes Kreuz), organizacja dachowa skupiająca organizacje 
charytatywne (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband), 
Centralna Rada Charytatywna Żydów w Niemczech 
(Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland));

↘ Związek Wypędzonych (Bund der Vertriebenen);

↘ Związek Międzynarodowy (Internationaler Bund);

↘ organizacje pracy społecznej z młodzieżą  (Träger der 
Jugendsozialarbeit);

↘ organizacje realizujące kursy integracyjne (Träger der 
Integrationskurse).

Informacje w Internecie są dostępne pod adresem:

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

↘ www.mbeon.de oraz 

↘ 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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