Ofertas Especiais dos Serviços de Imigração da
Juventude para os jovens imigrados

Pode consultar informações na internet em:

Para os jovens, os primeiros tempos num país estrangeiro são
emocionantes mas também cansativos. Na escola, no emprego
e na formação, assim como no estabelecimento de novos
contactos sociais, eles têm de superar exigências especiais. Os
Serviços de Imigração da Juventude disponibilizam, por isso,
medidas de apoio especiais, aconselhamento individual e também
ofertas para grupos.

¢¢ www.jugendmigrationsdienste.de

Aí poderá encontrar, entre outros, ofertas para os seguintes
temas:

¢¢ www.bamf.de/beratungsangebote

Deixe-se
aconselhar!

… e pergunte também sempre a familiares, amigos,
colegas de trabalho, companheiros de escola, vizinhos e
membros da sua associação desportiva por ofertas de
aconselhamento concretas.

Ofertas de aconselhamento
para emigrantes

Informe-se e aproveite as ofertas de aconselhamento
gratuitas!

¢¢ Sistemas de formação escolar e profissional
¢¢ Planeamento profissional em colaboração com as agências

locais pra o trabalho
¢¢ Sociedade e política
¢¢ Manuseamento

do computador e dos programas de
aprendizagem da língua alemã

Poderá encontrar informações acerca de ofertas de
aconselhamento concretas nas seguintes instituições da sua
região, em particular junto
¢¢ das

juntas de freguesia, câmaras municipais ou
administrações distritais

¢¢ das

instituições particulares de solidariedade social
(Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutsches
Rotes Kreuz, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband,
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland)

¢¢ Bund der Vertriebenen (da associação de pessoas deslocadas)
¢¢ das instituições de trabalho social para jovens
¢¢ das instituições dos cursos de integração
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Onde poderá encontrar mais informações acerca das
ofertas de aconselhamento?

Melhores oportunidades através de aconselhamento
individual
Os colaboradores das instituições de aconselhamento entendem
muitas vezes também o idioma do seu país de origem.
Conhecem também as formas de comportamento e de pensar
sociais, culturais e religiosas que lhe estão confiadas.
Em conjunto consigo, desenvolvem um plano que lhe dará
orientação nos primeiros passos na Alemanha. No centro
do aconselhamento estão as suas capacidades e conhecimentos
pessoais. Tomará conhecimento das ofertas de apoio
existentes que lhe podem facilitar a integração na Alemanha.
Durante o aconselhamento, pode abordar todos os temas do
quotidiano diário como, por exemplo:
¢¢ questões legais relacionadas com a estadia

Aproveite a oferta de aconselhamento individual
gratuita para emigrantes:
o aconselhamento à imigração para adultos (MBE) e
os serviços de imigração da juventude (JMD)!

¢¢ aquisição e melhoramento de conhecimentos da língua

alemã (por exemplo, através da participação em cursos de
integração)
¢¢ formação escolar, formação profissional (por exemplo,

reconhecimento de diplomas profissionais)
¢¢ atividade profissional (por exemplo, procura de emprego)

O aconselhamento individual ajuda
No início, algumas situações na Alemanha irão parecer
estranhas e fora do habitual. Mesmo quando já vive há mais
tempo na Alemanha, existem provavelmente questões para
as quais procura uma resposta.
Nesse caso, ser-lhe á útil um aconselhamento e acompanhamento
individual, que lhe é disponibilizado desde o início. Eles irão
oferecer um apoio concreto para quase todas as situações do
quotidiano diário. Através deles, irá aprender a agarrar por
si próprio as suas oportunidades e a tomar decisões de forma
independente.

Ofertas de aconselhamento para emigrantes jovens e
adultos
O aconselhamento à imigração presta orientação e
acompanhamento a emigrantes adultos.
Os serviços de imigração da juventude aconselham e
acompanham os jovens oriundos da imigração em idades
entre os 12 e os 27 anos.

¢¢ situação económica (por exemplo, rendimento, créditos,

dívidas)
¢¢ habitação (por exemplo, procura de habitação, financiamento

da habitação)
¢¢ saúde (por exemplo, seguro de saúde, cuidados médicos)
¢¢ situação de saúde pessoal (por exemplo, problemas de saúde)
¢¢ cônjuge, família e educação (por exemplo, gravidez)
¢¢ mobilidade e trânsito (por exemplo, carta de condução,

Basicamente, pode dirigir-se tanto ao aconselhamento à imigração
para emigrantes adultos como também aos serviços de
imigração da juventude. Após a sua primeira entrevista, o processo
seguinte é acordado entre as instituições de aconselhamento.
Durante esse processo, será tida em consideração a sua situação
pessoal e a dos seus familiares.

meios de transporte públicos)
¢¢ recuperação, desporto e tempos livres (por exemplo,

membros de associações)
¢¢ atividades do dia a dia (por exemplo, compras, contacto com

autoridades)

