خدمة تقديم المشورة والمواكبة للمهاجرين والمهاجرات الراغبين في تأسيس عمل حر
تقدم خدمة اإلرشاد لكل المهاجرين والمهاجرات ممن يقيمون في مقاطعة براندينورغ  ،الذين/اللواتي يستعدون لتأسيس
مشروع عمل حر .هذا المشروع ممول من موارد مقاطعة براندنبورغ ومن الصندوق االجتماعي األوروبي .
الخطوات العملية :
 -1تقديم مشورة أولية
ضمن هذا اإلرشاد الفردي األولي يتم إعطاء المعني/ه والذي يستعد للبدء بعمل حر ،صورة عن مراحل عملية اإلرشاد
الفردي والخدمات والدعم الممكن تقديمه إضافة إلى طرائق اإلرشاد التي نتبعها  ،كما يتم إعالمه/ا عن الفترة الزمنية
التي يستغرقها اإلرشاد المتخصص والمشورة وبالتالي خطوات التأهل لمرحلة ما قبل التأسيس  .بناء على نتائج
المعلومات واإلرشاد في المشورة األولية يتم اتخاذ قرار بشأن شكل وكيفية استكمال الخطوات التحضيرية التالية .
يمكن أن تنجم قرارات مختلفة عن المشاورات األولية  :القبول بتلقي اإلرشاد الفردي التأهيلي المباشر أو التوجه نحو
مركز التقييم أو التمتع بالمشورة بصرف النظر عن فكرة تنفيذ المشروع من األساس.
 -2التقييم (  4أيام ) بمعنى تقويم وتحليل االحتماالت
هنا يتم اختبار فكرة المشروع المطروح وتحديد مدى كفاءة ومالئمة المعني/ة لتجربة تأسيس مشروع (صفات شخصية
رجل/سيدة أعمال) .ومن ثم يتم العمل بشكل مشترك مع المعني/ة بتأسيس مشروع على وضع مخطط يجدول المدى
الزمني الفردي لمراحل التأسيس  .هذه الخطوات التنظيمية وتصميم مشروع التقييم معد خصيصا ليتناسب مع
احتياجات المهاجرين  .بعد عملية التقييم هذه يتخذ قرار حول االنتقال للحصول على المشورة الفردية المتخصصة أو
عدمها .
 -3المشورة المتخصصة في مرحلة ما قبل التأسيس
إن الهدف من المشورة المتخصصة هو في المساعدة على إعداد وتأهيل الشخص لخوض غمار العمل الحر ،مع أخذ
االحتياجات الفردية والمشروع المراد البدء به بعين االعتبار .في سياق هذه المشورة المتخصصة يمكن على سيبل
المثال العمل المشترك على تطوير مخطط شامل للمشروع (خطة عمل)  .تقدم خدمة المشورة بشكل فردي للراغبين
في البدء بمشروع  .تكلفة المشورة قد تصل في حدها األقصى إلى  1،600يورو.
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أهم البيانات في لمحة:
المحتوى:

اإلرشاد والمواكبة للمبتدئين من المهاجرين في مرحلة ما قبل تأسيس مشروع عمل حر

حق التمتع بالخدمة:
إقامته

كل راغب بتأسيس مشروع عمل حر من خلفية مهاجرة (بغض النظر عن الجنسية ) ومحل
الرئيسية في مقاطعة براندنبورغ.

الدعم :
الصندوق

هذا المشروع يعمل بدعم من وزارة العمل والشؤون االجتماعية والمرأة واألسرة وبتمويل
االجتماعي األوروبي إضافة لمقاطعة براندنبورغ.

جهات االتصال:

السيدة يوليا بلوتز
السيدة الزبيتا بارفينسكا – هوينبيرغر
المشورة واإلرشاد والدعم للمهاجرين المبتدئين في مشاريع العمل الحر
العنوان ووسائل التواصل الهاتفي وااللكتروني:

المؤسسة الراعية:
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