
У вас іноземний диплом  
або свідоцтво про професійну 
освіту? Ви хочете визнати 
свою кваліфікацію? 

Ми проконсультуємо вас. Безкоштовно. 
Об“єктивно.

Мережа IQ Berlin

Консультації з питань визнання 
кваліфікації в IQ Berlin

Метою програми «Інтеграція через кваліфікацію» (IQ)
є покращення інтегрованості мігрантів в робочий 
ринок. Діяльність мережі IQ Berlin в рамках 20 проєктів 
концентрується на таких темах:

• Ми консультуємо
 Консультації з питань визнання кваліфікації
• Ми допомагаємо здобути кваліфікацію
 Підвищення кваліфікації в контексті Закону про  

 визнання
• Ми навчаємо
 Розвиток міжкультурної компетентності
• Ми з“єднуємо людей
 Регіональні мережі фахівців – мігранти

Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch:

www.berlin.netzwerk-iq.de

Контакти координаційного центру:

Управління Сенату з інтеграції, праці та соціальних 
питань Уповноважений Сенату з питань інтеграції та 
міграції



КонтактиНаша пропозиція

Координаційний центр IQ Berlin

Координаційну роботу здійснює Уповноважений 
Сенату з питань інтеграції та міграції. Питаннями 
визнання кваліфікації займаються організації в другій 
колонці.

Щоб сконтактуватися з нами, використовуйте наш 
контактний формуляр на 9 мовах: 
 
https://berlin.netzwerk-iq.de/beratung/onlineberatungsformular

Консультації з питань визнання 
кваліфікації та подальших перспектив

Незалежна фахова консультація з питань визнання 
іноземних професій

Інформація про перебіг, вартість та тривалість 
процедури

Допомога з підготовкою пакету документів та 
рекомендації щодо рівнозначності професійної 
кваліфікації

Інформація про компентне відомство, яке займається 
визнанням

Консультації з питань рівнозначних професій в 
контексті визнання кваліфікації

Допомога з пошуком у випадку, якщо ваша 
кваліфікація суттєво відрізняється від німецької

Ми консультуємо об“єктивно, безкоштовно та 
індивідуально

La Red – визнання кваліфікації 
La Red – мережування та інтеграція 
Ми розмовляємо арабською, німецькою, англійською, 
французькою, італійською,польською, іспанською

Визнання кваліфікації 
Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) e.V. 
Ми розмовляємо арабською, німецькою, англійською, 
турецькою 

Дорожня карта визнання документів про  
професійну освіту 
Club Dialog e.V. 
Ми розмовляємо арабською, німецькою, англійською, 
курдською, польською, російською, українською

Центр, що координує консультації  
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 
Beauftragte des Senats von Berlin für Integration und Migration 
Ми розмовляємо німецькою, англійською, польською

Alt-Reinickendorf 25, 13407 Berlin 
+49 (0)30 457 989 555 
anerkennung@la-red.eu

Oranienstraße 57, 10969 Berlin  
+49 (0)30 236 233 25 
diploma@tbb-berlin.de

Lindower Str. 18, 13347 Berlin 
+49 (0)30 263 476 05 
anerkennung@club-dialog.de

Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin 
+49 (0)30 901 723 176 
iqnw.beratung@intmig.berlin


