КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ
ОТ КОНСУЛТАЦИЯТА ЗА
МЛАДЕЖИ
„JUGENDCOACHING“?
> … обърни се към своята учителка/своя
учител или
> … свържи се директно с консултант от
„Jugendcoaching“ – данните за контакт
ще намериш на
www.neba.at/jugendcoaching/
jugendcoaching-anbieterinnen

БЪЛ

КАКВО СЕ СЛУЧВА
СЛЕД ТОВА?
Резултатът от консултацията за младежи
„Jugendcoaching“ може да бъде началото
на твоето обучение или на
професионалния ти живот. Твоят
консултант може да ти даде информация
за други възможности за подпомагане в
мрежата NEBA или други организации и
институции. Винаги можеш да дойдеш
отново в „Jugendcoaching“, когато имаш
нужда от подкрепа.

neba.at/jugendcoaching

„Моят шанс
за бъдещето“
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Тази мярка се финансира от средствата
на Европейския социален фонд.
NEBA е инициатива на

neba.at/jugendcoaching

КАК ПРОТИЧА КОНСУЛТАЦИЯТА
ЗА МЛАДЕЖИ „JUGENDCOACHING“?

Консултацията за младежи „Jugendcoaching“ се
провежда в 4 степени. Продължителността ѝ
зависи от твоите въпроси. В консултацията
могат да се включат и твоите родители, както и
твои близки.

Степен 0 – образованието до
18-годишна възраст

ЗАЩО
„JUGENDCOACHING“?

КАКВО Е
„JUGENDCOACHING“?

Ти си на 14 години или по-голям/а и имаш
много въпроси…

„Jugendcoaching“ е предложение за
подкрепа на младежи в края на
задължителното им училищно обучение,
след напускане на училище, както и
относно реализацията на задължението
им за образование

> Как да реализирам задължението си за
образование?
> Трябва ли да продължа образованието
си в училище или да предприема
професионално обучение?
> Коя професия ме интересува?
> В какво имам нужда от подкрепа?
Консултацията за младежи
„Jugendcoaching“ може да ти помогне да
намериш отговор на такива въпроси.

… ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СИ СТРУВА
ДА ОПИТАШ

> Ще опознаеш личните си способности.
> Ще откриеш какви са професионалните
ти интереси.
> Ще получиш информация за
възможните други училища или
обучения.

… КОНСУЛТАЦИЯТА ЗА МЛАДЕЖИ
„JUGENDCOACHING“ Е
БЕЗПЛАТНА И ДОБРОВОЛНА

Тук ще получиш информация и подкрепа
относно реализацията на задължителното ти
образование.

Степен 1 – първи разговор

Тук ще получиш обща информация. Ако имаш
нужда от допълнителна помощ, можеш да
бъдеш придружен/а и в Степен 2 или 3.

Степен 2 – консултация
В тази степен ще имаш повече време, за да
си изясниш следните въпроси:
> Искаш ли да продължиш да ходиш на
училище?
> Коя професия те интересува?
> Има ли неща, които утежняват ученето или
работата ти?

Степен 3 – придружаване
Тази степен може да продължи до една
година.
> Можеш да натрупаш практически опит в
трудовия си живот и
> да получиш план с перспективи и
препоръки за твоето бъдеще.

