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برنامه مربیگری سنگ بناییست از طرح دولتی »شروع به آموزش و کار« که ایالت 
نوردراین-وستفالن آن را راه انداخته و از بودجه وزارت ایالت تامین می شود:

برگزار کننده کوچینگ:
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چه اهدافی را مربیگری دنبال می کند؟

استفاده از توانایی ها!

جوانان به منظور بهسازی مشارکتشان در بازار کار، مشاوره و 
حمایت فردی دریافت می کنند.

آینده نمایی!

فرصت های شغلی در نظر گرفته و سطح دستآوردهای شرکت 
کنندگان باال برده می شود.

جلوگیری از ترک تحصیلی/کاری!

چالش های فردی به زودی شناسایی می شوند، تا از ترک 
تحصیل و اشتغال جلوگیری شود.

نشانی مربیان مشاورت؟
مشاوره مربیان در تمام 24 شهر و بخش در سراسر منطقه ارائه 
می شود. مراجع مخصوص، واقع شهرهای: راینه، اشتاینفورت، 

گره ِون، لنگریش و ایبن بیورن.

عالوه بر این، مشاوره می تواند در خانه یا مکان های دیگر )به 
طور مثال در نزد کارفرما( انجام شود.

با کمال میل تماس بگیرید!



چه کسانی می توانند از پیشنهاد »کوچینگ« 
استفاده بکنند؟

این پیشنهاد برای جوانان بین 18 تا 27 سال در نظر گرفته 
شده است:

در درجه اول دارندگان اجازه اقامت، به هدف آموزشی 	 
)دولدوونگ(.

ثانیاً دارندگان مجوز اقامت موقت )ِگشتاتونگ(	 

قرارست به ویژه، کسانی از این پیشنهاد بهره مند شوند که 
علیرغم نیاز به پشتیبانی، دسترسی اندکی به پیشنهادهای 
آموزشی، اشتغال و کالس تقویتی زبان دارند و یا اصالً 

دسترسی ندارند.

مربیگری در منطقه اشتاینفورت

مربی محلی شما

Rheine
Christian Kammering 

05971 94882-33 
kammering@lernenfoerdern.de

Eric Kerkhoff 
05971 9488248 

kerkhoff@lernenfoerdern.de
Lernen fördern e.V. 

Pappelstraße 4 
48431 Rheine

Steinfurt, Neuenkirchen, Wettringen,  
Ochtrup, Metelen, Horstmar

Gudrun Hornschuh 
02551 9968948 

hornschuh@bildungsinstitut.de
Bildungsinstitut Münster e.V.  

Zur Tabakfabrik 2/4 
48565 Steinfurt

Greven, Saerbeck, Emsdetten,  
Nordwalde, Laer, Altenberge

Carina Farwick zum Hagen 
0178 9330150 

farwickzumhagen@bildungsinstitut.de
Bildungsinstitut Münster e.V. 

Otto-Hahn-Straße 3 
48268 Greven

Lengerich, Tecklenburg, Ladbergen,  
Lienen, Lotte, Westerkappeln

Nadja Felka 
05481 84707-12 und 0162 3105576 

felka@lernenfoerdern.de
Julia Höll 

05481 84707-19 
hoell@lernenfoerdern.de

Lernen fördern e.V. 
Bahnhofstraße 108 

49525 Lengerich

Ibbenbüren, Mettingen,  
Recke, Hopsten, Hörstel

Gerhard Kriege 
05451 99916143 

kriege@lernenfoerdern.de
Patricia Silva-Ivanov 

05451 99916103 
silva-ivanov@lernenfoerdern.de

Lernen fördern e.V. 
Breitestraße 4 – 6 
49477 Ibbenbüren


