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Využijte bezplatné individuální 
nabídky konzultace pro 
přistěhovalkyně a přistěhovalce: 

migrační poradenství pro dospělé 
(MBE) a služby pro migraci 
mládeže (JMD)

Individuální konzultace pomáhá

Za začátku bude pro vás mnohé cizí a nezvyklé. Možná že máte 
otázky, na které hledáte odpovědi, třebaže již delší dobu pobýváte 
v Německu.

Pomůže vám individuální konzultace a podpora, která je Vám od 
začátku k dispozici. Nabízí konkrétní podporu pro téměř všechny 
situace každodenního života. Díky tomu se naučíte brát záležitosti 
do vlastních rukou a samostatně se rozhodovat.



Nabídky konzultací pro mladé a dospělé 
přistěhovalkyně a přistěhovalce

Migrační poradenství pro dospělé radí a podporuje dospělé 
přistěhovalkyně a přistěhovalce nad 27 let.

Služby pro migraci mládeže radí a podporují mladé lidi 
přistěhovalců od 12 do 27 let.

V zásadě se můžete obrátit jak na migrační poradenství pro 
dospělé přistěhovalkyně a přistěhovalce, tak také na služby pro 
migraci mládeže. Po prvním pohovoru se odsouhlasí další postup 
mezi konzultačními úřady. Zohlední se Vaše osobní situace a 
situace rodinných příslušníků.

Individuální konzultace vám poskytne lepší šance

Zaměstnankyně a zaměstnanci konzultačních úřadů většinou 
rozumí jazyku země, ze které pocházíte. Znají společenské, 
kulturní a náboženské způsoby myšlení a chování, které jsou vám 
blízké. Společně s vámi vytvoříme plán pro orientaci při prvních 
krocích v Německu. V popředí konzultace stojí vaše osobní 
schopnosti a znalosti. Dozvíte se, jaké možnosti podpory existují, 
které vám ulehčí přivykání v Německu.



Při konzultaci se můžete dotazovat na všechna témata denního 
života, jako například:

↘ právní otázky k pobytu

↘ naučit se německému jazyku (například účastí na integračním 
kurzu)

↘ školní vzdělávání, odborné vzdělávání (například školní 
docházka, odborná příprava, uznání ukončení profesního 
vzdělávání)

↘ profesní činnost (například odborná příprava se zaměřením na 
ucházení se o zaměstnání, hledání zaměstnání)

↘ ekonomická situace (například příjem, úvěry, dluhy)

↘ bydlení (například hledání bytu, financování bytu)

↘ zdraví (například zdravotní pojištění, lékařská péče)

↘ osobní zdravotní situace (například zdravotní problémy)

↘ manželství, rodina a výchova (například těhotenství)

↘ mobilita a doprava (například řidičský průkaz, veřejné dopravní 
prostředky)

↘ rekreace, sport a volný čas (například otevřené nabídky, členství 
ve spolcích)

↘ Každodenní aktivity (například nakupování, kontakt s úřady)

 



Speciální nabídky služeb pro migraci mládeže pro 
mladé lidi, kteří jsou migranti nebo potomci 
migrantů

Pro mladé lidi je ze začátku pobyt v cizí zemi velmi vzrušující, ale 
také náročný. Musí zvládat speciální požadavky ve škole, odborné 
přípravě v zaměstnání jakož i v navazování nových sociálních 
kontaktů. Služby pro migraci mládeže vám poskytnou individuální 
konzultaci, intenzívní podporu a skupinové nabídky, které jsou 
zaměřené na vaše speciální problémy a otázky.

Kromě jiného tam naleznete nabídky týkající se následujících témat:

↘ systém vzdělávání a odborné přípravy

↘ individuální plánování odborné přípravy a povolání 
(v souvislosti s místními agenturami práce)

↘ účast na všech oblastech sociálního, kulturního a politického 
života

↘ styk s novými médii, obzvlášť s programy výuky německého 
jazyka 

Konzultace online 

Kromě osobní konzultace máte možnost si nechat v obou 
programech poradit online. Konzultace online „mbeon“ a 
konzultační portál jmd4you vám na vaše otázky poskytnou 
rychlou odpověď!

Přes mbeon obdržíte individuální podporu a pomoc na úrovni 
chatu a své otázky můžete pokládat 24 hodin denně. Konzultace 
se provádí přes aplikaci mbeon a je možná ve velkém množství 
jazyků. V mbeon naleznete konzultanty, kteří hovoří ve vašem 
jazyce a jsou vám k dispozici. 

www.mbeon.de↘ 

http://www.mbeon.de


Pro mladé přistěhovalkyně a přistěhovalce do 27 let existuje 
možnost konzultace online. Otázky lze klást veřejně přes 
chatovací funkci nebo individuálně. Odpovídají zkušení 
zaměstnanci služeb pro migraci mládeže.

↘ německy www.jmd4you.de, také

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

↘ rusky www.putjwgermaniju.org

↘ turecky www.almanyayolu.org 

↘ arabsky www.bousaletuk-fi-almanya.org

↘ albánsky www.udherrefyesi-gjermani.org

Na konkrétní nabídky konzultací se ptejte vždy také rodinných pří
slušníků, přátel, pracovních kolegyň a kolegů, spolužaček a spolu
žáků, obyvatelů svých domů nebo členů svého sportovního oddílu.

Informujte se a využívejte bezplatné konzultační nabídky!

-
-

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


Kde obdržíte další informace o konzultačních 
nabídkách?

Informace o konkrétních konzultačních nabídkách získáte 
v následujících organizacích vaší oblasti, obzvlášť na

↘ obecních, městských a okresních úřadech (Gemeinde-, Stadt- 
oder Kreisverwaltungen)

↘ Vrcholových svazech dobrovolné sociální péče (Sociální 
péče pracovníků (Arbeiterwohlfahrt), Německý charitativní 
spolek (Deutscher Caritasverband), Diakonie Německého 
evangelického díla pro diakonii a rozvoj (Diakonie 
Deutschland-Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung), Německý červený kříž (Deutsches Rotes Kreuz), 
Německý paritní charitativní spolek (Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband), Centrální charitativní úřad Židů v 
Německu (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland))

↘ Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen)

↘ Mezinárodním svazu (Internationaler Bund)

↘ u nositelů sociální práce s mládeží (Träger der 
Jugendsozialarbeit)

↘ u nositelů integračních kurzů (Träger der Integrationskurse)

Na internetu naleznete informace na:

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

↘ www.mbeon.de a 

↘ 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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