
КОНСУЛЬТУВАННЯ,
СУПРОВІД ТА
ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ МІГРАНТІВ

Condrobs допомагає малозабезпеченим людям та членам 
їхніх родин. Ми — позаконфесійна організація з широким 
спектром пропозицій соціальної підтримки по всій Баварії. 
Наша організація виникла в рамках ініціативи самодопомоги. 
Сьогодні понад 900 співробітниць* та співробітників працюють 
у понад 70 установах. Крім широкого спектру пропозицій 
у сфері профілактики та допомоги у боротьбі із залежністю, 
ми активно працюємо у області захисту дітей та молоді та 
допомоги мігрантам. Condrobs виконує функцію інструкторів 
і пропонує роботу під наглядом для жінок* та чоловіків*, які 
хочуть повернутися до роботи після важкого етапу життя. 
У нашій академії фахівці можуть знайти тематичні курси 
підвищення кваліфікації. Додаткову інформацію можна 
знайти на сайті www.condrobs.de
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ацюємо з орієнтацією 
на суспільне благо.

Condrobs Migrationsberatung (MBE)
Konradstraße 2 | 80801 München 
Тел.: +49 89 7167177-80 | Факс: +49 89 7167177-85
migrationsberatung@condrobs.de  

Condrobs Zentralverwaltung
Berg-am-Laim-Straße 47 | 81673 München
Тел.: +49 89 384082-0 | Факс: +49 89 384082-30
online@condrobs.de 

Безкоштовна інформаційна гаряча лінія Condrobs: 
+49 800 3410100
З понеділка по п’ятницю 10 – 17  
(крім святкових днів)

Рахунок для пожертв
Stadtsparkasse München
IBAN DE86 7015 0000 0000 3582 00 | BIC SSKMDEMMXXX
Призначення: Migrationsberatung
Condrobs є членом паритетної благодійної організації 

та спілки fdr, що спеціалізується на боротьбі з наркоманією та 
іншими видами залежності.

ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ МІГРАНТІВ



КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ МІГРАНТІВ
ДЛЯ ДОРОСЛИХ І СІМЕЙ  

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ  
■ мігранток* і мігрантів від 27 років
■ громадянок* і громадян ЄС
■ дорослих шукачів притулку та сімей з 

«хорошими перспективами, щоб залишитися»  
■ пізніх переселенок* і переселенців

Пропозиції є безкоштовними. За потреби, ми 
проводимо консультації із залученням перекладачів 
та онлайн-консультації через MBEon. Ми зобов’язані 
дотримуватися конфіденційності. 

НАША ПРОПОЗИЦІЯ 
Ми підтримаємо вас в таких питаннях:
■ реєстрація на інтеграційні та мовні курси, також з 

доглядом за дітьми
■ пошук роботи
■ пошук квартири
■ інтеграція в соціальну мережу
■ грошові проблеми та борги
■ подача заявок і звертання до органів влади
■ питання щодо охорони здоров’я, пошук 

лікаря тощо.
■ хвороби та особисті кризи
■ визнання сертифікатів, дипломів або професійної 

кваліфікації
■ пошук дитячих садочків

встановлення контактів з волонтерами помічниками 
чи опікунами

МИ БУДЕМО РАДІ ВАМ! 
ЛАСКАВО ПРОСИМО!  

НАША МЕТА  
Ми допоможемо вам зорієнтуватися в Мюнхені 
в мовних, професійних і соціальних питаннях.  

ПРОЖИВАННЯ

СІМ‘Я

ЗДОРОВ‘Я

ШКОЛА

ФІНАНСИ

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

ОСВІТА ПРАВО

РОБОТА

Ми виступаємо за різноманітність, гендерне різноманіття та недопущення 
дискримінації, символом чого є гендерний прапор на передньому плані. Ми 
також підкреслюємо це в мові, використовуючи зірочку* для виділення статі.

У ВИПАДКУ ЗАПИТАНЬ ТА ДЛЯ ЗАПИСУ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ 
МИ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ:

ГРАФІК РОБОТИ 
ПН, ВТ, ЧТ 09.00  – 16 
СР  12.30  – 16 
а також за домовленістю
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