Mirë se vini në DONNA MOBILE München.
Tek DONNA MOBILE vijnë Femra nga e gjithë bota.
Ne këshillojmë dhe mbështesim gratë, familjet e tyre, fëmijët dhe adoleshentët.
Ne i kushtojmë vëmendje karakteristikave kulturore.
Ofertat tona janë në gjuhë të ndryshme.
Ne jemi aktivë në pjesë të ndryshme të qytetit.
Në DONNA MOBILE, ju mësoni se si ta forconi shëndetin tuaj dhe si të merreni me sëmundjet:
• Ne japim informacion për shëndetin tuaj.
• Ju mund të bëni Pyetje tek DONNA MOBILE rreth ankesave tuaja.
• Ne i marrim seriozisht pyetjet tuaja.
• Ju njoftojmë se çfarë mund të bëni vetë.
• Ne ju inkurajojmë që të bëni diçka për shëndetin tuaj.
Në DONNA MOBILE, gratë bëjnë sporte:
• gjimnastikë
• Zumba
• Pilates
• Yoga
• Belly Dance Fitness
• Qi Gong
Në DONNA MOBILE, gratë dhe adoleshentët mësojnë se si të ngasin biçikletën.
Në DONNA MOBILE, gratë mësojnë të notojnë.
Gratë e moshuara poashtu vijnë në DONNA MOBILE:
• Ato takohen në Donna Mobile dhe në qendrat e shërbimit për të moshuar.
• Ne ofrojmë shërbime të ndryshme shëndetësore dhe sociale në qendrat e shërbimit për të
moshuar.
Në DONNA MOBILE gratë dhe burrat mund të mësojnë një profesion të ri.

Kualifikimi themelor me certifikatën si asistent në shërbimin e shtëpisë dhe shërbimit
• Kualifikimi për profesionet në sektorin e amvisërisë dhe sektorin e shërbimit
• Në klasë janë vetëm gra.
• Me kursin shoqërues të kursit gjerman.

Asistent i Mbikëqyrjes, Asistent i Mbikëqyrjes, § 53 c SGB XI, asistent i infermierisë, asistente
infermierore:
• Gratë dhe burrat mësojnë kujdesin dhe mbështetjen e të moshuarve.
• Me kursin shoqërues të kursit gjerman.
VERA, Përgaditja e provimit për kujdestar/kujdestare për fëmijë.
• Pjesëmarrësit përgatiten për auditim të jashtëm.
A doni të bëni diçka për shëndetin tuaj?
Keni pyetje rreth ankesave tuaja?
A doni të mësoni një profesion?
Dëshiron një orientim të ri profesional?
Dëshiron të jesh aktiv në lagjen tënde?
Na telefononi:
Numri ynë i telefonit është: 089 50 50 05.
Ju gjithashtu mund të dërgoni email tek: info@donnamobile.org

