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Індивідуальні консультації 
Уточнюйте всі питання щодо інтеграції  
напряму та конфіденційно.

Консультаційні години з питань 
роботи та освіти 
Спілкуйтеся з експертами про можли вості 
освіти і роботи та розроблюйте свої особисті 
плани щодо освіти.

Консультаційні години з питань здоров‘я та сім‘ї 
Поговоріть зі спеціалістами про планування 
сім’ї, вагітність, статеве життя та психічне 
здоров’я.

Консультаційні години з питань запобі гання 
насильству та самовизначення  
Поговоріть зі співробітниками правоохо
ронних органів та персоналом установ 
протидії насильству про всі види насильства.

Семінари з професіоналами 
Експерти надають інформацію на такі теми, як 
робота, освіта, здоров’я, насильство, діти та 
рівні права.

Вивчення німецької мови 
Відвідуйте навчальні групи для матерів та 
гуртки читання для дорослих та дітей. 

Екскурсійні програми 
Ознайомтеся з важливими установами та кон
такт ними пунктами з нашою допомогою.

Фото: Євгенія Софі
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для мігранток
Жіночий центр ÖIF – це центральним 
контактний пункт для мігранток. Він 
пропонує індивідуальні консультації, 
консультаційні години та семінари на 
теми інтеграції, освітніх можливостей, 
ринку праці, курсів німецької мови, 
здоров’я, самовизначення та захисту від 
насильства. Пропозиції безкоштовні, 
за потреби доступні перекладачі.

Нагляд за дітьми забезпечується!

 

100 жінок, 100 можливостей
Програма від ÖIF «KOMPASS – 100 
жінок, 100 можливостей» підтримує 
висококваліфікованих мігранток у пошуку 
роботи. Жінки з міграційним досвідом 
проходять шість місяців тренувань та 
індивідуальних інструктажів задля подачі на 
роботу, а також беруть участь у семінарах, 
практичних заняттях та зустрічах у мережі.

integrationsfonds.at/kompass



Контакти

ЖІНОЧИЙ ЦЕНТР ÖIF 
Landstraßer Hauptstraße 26 
1030 Wien 

 frauen@integrationsfonds.at

 01 715 10 51 113

 integrationsfonds.at/frauen

Інтеграційні центри ÖIF у кожній столиці 
федеральних земель також пропонують 
консультаціїї, семінари та консультаційні 
години спеціально для жінок.
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