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Консултативните услуги на 
AWO Мюнхен 
предлагат разнообранзи оферти за хора  
със и без миграционен произход:

 • Амбулантни възпитателни услуги 
 • Психологични услуги 
 • Миграционни консултации за възрастни 

мигранти 
 • Младежки Миграционни Услуги 
 • Инфо център за миграция и работа
 • Консултативно кафе
 • Проект „Интеграция прави училището в 

областта"
 • Проект „Междукултурно развитие на 

качеството" 
 • Правантивен проект за млади бежанци
 • Съдебна младежка служба и амбулантни  

мерки 
 • Образователни социални услуги
 • ИНКОММ - Център за междукултурни 

комуникации 
 • Проект HEROES
 • Дневни детски центрове 

 
 

Качествени показатели на нашата работа са: 
 • междукултурни компетенции
 • многонационален и интердисциплинарен 

колектив
 • опростен и небюрократичен подход 
 • респектиране на културното многообразие и 

начина на живот на мигрантите
 • езиково разнообразие

Информационен център  
Труд и Миграция

Информационен център Труд и миграция
Зоненщрасе 12 a – 1. Етаж • 80331 Мюнхен
Тел. (089) 51 39 99 32
Факс: (089) 51 24 28 37
E-Mail savas.tetik@awo-muenchen.de
www.awo-muenchen.de/migration
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Консултационни услуги на АВО Мюнхен 
дружество с идеална цел ООД  
Управление: Ханс Коп, Юлия Щерцер
ГРАВЕЛОТЕЩРАСЕ 8 • 81667 Мюнхен
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За нас

 • Предоставяме информация за 
имигранти от новите държави-членки 
на ЕС, главно от България и Румъния

 • Говорим на много езици (немски, 
български, румънски, турски, 
английски, португалски). 

 • Нашият консултантски екип се състои 
от мигранти. 

 • Работим с много благотворителни 
организации.

 • Ние предлагаме безплатни 
консултации.

 • Ние уважаваме личния живот (не 
споделяме информацията).

Г-н Саваш Тетик 
Ръководител
Тел.  089 - 5139 9932 
Факс  089 - 5124 2837
savas.tetik@awo-muenchen.de

Г-жа Ивелина Петрова Г-жа Дарина Христова 

Тел.  089 - 5139 9929 Тел.  089 - 5139 9932
Факс  089 - 5124 2813 Факс  089 - 5139 2813
ivelina.petrova@ darina.hristova@ 
awo-muenchen.de awo-muenchen.de

Г-жа Симе Oганecян Г-н Исай AРcoв  
 
Тел.  089 - 5139 9855 Тел.  089 - 5111 4642
Факс  089 - 5139 2813 Факс  089 - 5111 4642
hripsime.hovhannisyan@ isay.arsov@ 
awo-muenchen.de awo-muenchen.de

Нашите оферти Други услуги

 • Индивидуална подкрепа за интеграция 

 • Квалификация и информационни 
семинари 

 • Курс по немски език

 • Подготовка на документи за 
кандидатстване за работа

 • Активна подкрепа за интегриране на 
пазара на труда

 • Информация за трудовото 
законодателство (напр. прекратяване 
на работа, неизплатена заплата и др.) 
чрез нашия кооперационен партньор 
Faire Mobility
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