
 

Migrationsberatung für Erwachsene 

Przyjechaliście Państwo niedawno do Niemiec i jest dla Was wszystko nowe? Potrzebujecie pomocy przy 

pisaniu wniosków lub listów? 

Szukacie pracy albo kursów językowych? 

Oferujemy indywidualne porady i towarzyszenie w załatwianiu spraw dla dorosłych imigrantów, którzy mają 

prawo stałego pobytu w Niemczech. 

Muszą oni często mierzyć się z problemami bez kontaktów socjalnych i znajomosci języka. 

Spotykają sie z nieznanym systemem prawnym, nieznanymi ludzmi, obcą kulturą i strukturą społeczną. 

Nasze biuro służy doradctwem we wszystkich sprawach życia codziennego i towarzyszy w funkcji 

przewodniej w procesie integracji. W ten sposób imigranci uczą się  

samodzielności i niezależnosci w Niemczech. 

Do naszych zadań należą: 

- Poradnictwo w sprawach uzyskania narodowosci i stałego pobytu 

- Poradnictwo w zakresie zabezpieczenia środkw do życia i pracy 

- W kontaktach z władzami i urzedami 

- Pomoc w sprawach językowych i pismach 

- Pomoc w sprawach osobistych 

- W szkoleniach 

- Współlpracę z innymi ośrodkami pomocy i specjalistami 

 

Jeśli żyjecie w Niemczech już dłużej ale macie pytania dotyczące kursów językowych lub potrzebujecie 

pomocy przy specyficznych sprawach imigracyjnych możecie sie także do nas zwrócić. W razie potrzeby 

wskażemy odpowiedniego specjaliste. 

Nasza pomoc jest bezpłatna i w pełni zaufania. 

Mówimy po niemiecku, angielsku, polsku, rosyjsku, rumuńsku i włosku. 

 

1.  Kontakt 

Oferujemy porady osobiste tylko po umówieniu się na konkretny termin. Telefonicznie jesteśmy dostępni 

najlepiej przed południem. Poza tym czasem jesteśmy zajęci poradami osobistymi z petentami. 

Proszę do nas dzwonić, napisać email lub skontaktować się z nami poprzez czat mbeon.   

Oferujemy też regularnie i na zapotrzebowanie godziny poradnictwa w VHS Rottenburg an der Laaber, 

Georg-Pöschl-Straße 16, 84056 Rottenburg an der Laaber (parter, w lewo, pokój 023). Proszę zrobić termin. 

 

2.  MBEon 

W ramach projektu mbeon oferujemy pomoc online dla imigrantów. 

mailto:migrationsberatung@landshuter-netzwerk.de
https://www.mbeon.de/home/
https://www.landshuter-netzwerk.de/files/2021_plakat_rol.pdf


 

Migrationsberatung für Erwachsene 

Możecie załadować bezpłatny App mbeon i z nami czatować. 

Możecie też nam wiadomości, pytania i zdjęcia waszych dokumentów bardzo prosto wysłać przez handy. 

Wasze wiadomosci są bezpiecznie i poufnie traktowane. 

App jest dostępny  w języku niemieckim i angielskim, arabskim i rosyjskim . 

Nasz team w Landshut udzieli pomocy w języku niemieckim, angielskim, polskim rosyjskim, rumuńskim i 

włolskim. Jednak możecie też w całych Niemczech czatowac w innych językach. 

Pytania ogólne? info@mbeon.de  

Problemy techniczne? support@mbeon.de 

https://www.mbeon.de/home/
mailto:info@mbeon.de
mailto:support@mbeon.de

