JAK SKORZYSTAĆ Z COACHINGU DLA MŁODZIEŻY?

> … zwróc sie do swojego nauczyciela albo
> … skontaktuj sie z doradca zajmujacym sie
coachingiem
ww.neba.at/jugendcoaching/
anbieterinnen

A CO
POTEM?

POL

Efektem coachingu jest rozpoczęcie kariery
zawodowej. Twój doradca wspiera podczas
pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej. Może też
przekazać Ci informacje na temat innych
ofert wsparcia w ramach sieci NEBA lub
pochodzących od innych organizacji.
Zawsze, gdy będziesz potrzebować wsparcia,
możesz ponownie skorzystać z coachingu dla
młodzieży.

… LEPSZE SZANSE
LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
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JAK PRZEBIEGA
COACHING DLA MŁODZIEŻY?

Coaching dla młodzieży jest podzielony na
trzy etapy. Długość procesu doradczego
zależy od Twoich pytań. Mogą w nim brać
udział również Twoi rodzice lub inne, ważne
dla Ciebie osoby.

Etap 1 – Rozmowa wstępna
Udzielamy Ci ogólnych informacji. Jeżeli
potrzebujesz dodatkowej pomocy, możemy
objąć Cię opieką w ramach Etapu 2 lub 3.

DLACZEGO COACHING
DLA MŁODZIEŻY?

Masz 15 lat lub więcej, a także wiele pytań…
> Czy mam nadal się uczyć, czy iść na
praktykę zawodową?
> Jaki zawód mnie interesuje?
> Gdzie potrzebuję wsparcia?
Coaching dla młodzieży może Ci pomóc w
znalezieniu odpowiedzi na te pytania.

… Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ
WARTO SPRÓBOWAĆ

CZYM JEST COACHING
DLA MŁODZIEŻY?

Coaching dla młodzieży jest ofertą wsparcia
adresowaną do osób młodych, które kończą
realizować obowiązek nauki szkolnej lub już
zakończyły naukę w szkole
> Poznasz swoje indywidualne umiejętności.
> Odkryjesz swoje zawodowe pasje.
> Otrzymasz informacje na temat możliwości
dalszego kształcenia się.

… COACHING DLA MŁODZIEŻY JEST
BEZPŁATNY I DOBROWOLNY

Etap 2 – Doradztwo
Na tym etapie mamy nieco więcej czasu,
aby zająć się następującymi kwestiami:
> Czy chcesz nadal chodzić do szkoły?
> Jaki zawód Cię interesuje?
> Czy są rzeczy, które utrudniają Ci naukę
lub pracę?

Etap 3 - Opieka
Ten etap może potrwać nawet rok.
> Masz okazję zdobyć doświadczenie
praktyczne w pracy
> Otrzymujesz raport z zaleceniami na
przyszłość.

