
  
Menaxhimi i pjesëmarrjes në 

Remscheid 

(Teilhabemanagement)  

për migrantët e rinj me Tolerancë 

dhe leje të moshës 18-27 vjeç 

 

A jeni midis 18 dhe 27 vjeç? 

A keni një tolerancë (Duldung) ose 

një leje qëndrimi 

(Aufenthaltsgestattung)? 

 

 

A nuk ju lejohet të merrni një kurs 

gjuhe dhe / ose integrimi? 

A nuk e dini se çfarë mund të bëni 

për të jetuar? 

 

 

Ejani tek ne! 

 

 

Menaxheri i pjesëmarrjes do t'ju 

ndihmojë. 

 

Teilhabemanager 

Menaxheri i Pjesmarrjes 

Luciano Oliveira 

Elberfelder Straße 32 

42853 Remscheid 

Telefon: 02191 16-2936 

E-Mail: luciano.oliveira@remscheid.de 
 
 

Koordinimi i projektit 
Jeanne Richter  
Elberfelder Straße 32 
42853 Remscheid 
Telefon: 02191 16-2983 
E-Mail: jeanne.richter@remscheid.de 
 
 

www.remscheid.de/gemeinsamklappts 

Teilhabemanagement in Remscheid  

Menaxhimi i pjesëmarrjes në Remscheid 

 Gemeinsam klappt’s! 

Punon se bashku! 

 

 

Gemeinsam klappt’s! 
Punon se bashku! 

Together we make it work! 

 

 

gefördert von: 

 

Kooperationspartner: 

Internationaler Bund Remscheid 

 

 

Stadt Remscheid 

Kommunales Integrationszentrum 
Remscheid 

Elberfelder Straße 32 

42853 Remscheid 



 

Qëllimi i projektit 
 

Duke kërkuar rrugë të reja në 
trajnim dhe punësim së bashku! 

 

Gjuha, edukimi dhe profesioni janë 
shumë të rëndësishme për 
integrimin. 

 
 
Menaxheri i pjesëmarrjes ju 
shoqëron gjatë rrugës për në të 
ardhmen tuaj profesionale. 
 

 

Çfarë bën menaxheri i 
pjesëmarrjes? 
 

 Menaxheri i pjesëmarrjes do 
t'ju flasë për të gjitha pyetjet 
në lidhje me: 

 Shkolla dhe trajnimi 

 Njohja e certifikatave dhe 

diplomave nga vendi juaj 

i lindjes  

 kurse gjuhe 

 profesion 

 shëndetin 

 kujdesi për fëmijët 

 Autoritetet dhe 

institucionet 

 

 Menaxheri i pjesëmarrjes ju 
bën një ofertë trainimi. 

 

 Ai do të gjejë një kurs 
integrimi ose një kurs 
përgatitor për ju (shkollë, 
praktikë ose punë). 

 

 
 

Për kë është projekti? 
 
Migrantët midis moshës 18 dhe 
27 me: 
 

 Duldung (pezullimi i 
dëbimit) dhe 
 

 Aufenthaltsgestattung / 
leja e qëndrimit (në 
procedurën e azilit në 
vazhdim) 

 

Si mund të merrni pjesë? 
 

 Regjistrimi është vullnetar. 

 Kursi është falas. 

 Ju keni një intervistë 

personale me menaxherin 

e pjesëmarrjes. 

 Pas intervistës, menaxheri 

i pjesëmarrjes thotë nëse 

mund të merrni pjesë në 

projekt. 

 

 


