
Grupa inicjatorska - Interkulturalne spotkanie i kształcenie (związek zarejestrowany) 

otwarta - zaangażowana - socjalna 

Związek ten (w sktócie IG ) założony został w roku 1971 przez zaangażowanych obywateli miasta 

Monachium, których celem było zrównanie szans w kształceniu szkolnym i zawodowym dzieci obcego 

pochodzenia z dziećmi narodowości niemieckiej. 

Również obecnie, system nauczania szkolnego i zawodowego nie uwzględnia w wystarczającym 

stopniu potrzeb imgrantów. W dążeniu do polepszenia szans kształcenia, oraz wzmocnienia 

indywidualnego i kulturowego potencjału przybyłych tu mniejszości narodowych, nasz Związek oferuje 

w 13 projektach, działania o charakterze szkolno-socjalno-zawodowym.  

Cały i bardzo różnorodny program IG, kierowany jest do obywateli obcego pochodzenia jak również do 

obywateli niemieckich. IG oferuje: 

- Kursy języka niemieckiego

- Pomoc w odrabianiu lekcji

- Kursy przygotowania do zawodu, oraz kursy

towarzyszące kształceniu zawodowemu

- Opieka nad dziećmi

- Otwarta praca z młodzieżą

- Forma grupowego mieszkania dorastającej młodzieży, pod opieką pedagoga

- Wspieranie samopomocy

Działalność IG zapoczątkowali wolontariusze, którzy do chwili obecnej są postawowym elementem 

wielu projektów. Osoby te pomagają dziecom i młodzieży w pokonywaniu trudności szkolnych, w 

nauce zawodu czy języka, oferują działalność sportową i inne formy spędzania wolnego czasu, 

towarzyszą w programach przygotowania zawodowego, angażują się w działalność publiczną jak 

również w organizację imprez polityczno-kulturalnych.  

Oferty IG: 

Formy pomocy towarzyszące kształceniu zawodowemu (abH) - wspieranie mających trudności w 

nauce, oraz będących w trudnych warunkach socjalno-bytowych uczniów zawodu. ( 54 46 71 - 65 / -

66 / -67) 

Informacje o kierunkach kształcenia ogólnego i zawodowego, kursy komputerowe (BBC) - pomoc 

młodym migrantom w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych; szczególnie zapoznanie się z 

nowoczesną technologią informatyczno-komunikacyjną. (54 46 71-29) 



"Bunt kickt gut" - międzykulturowa, monachijska liga ulicznej piłki nożnej. Inicjatywa, która postawiła 

sobie za cel, umożliwienie młodym ludziom o różnym pochodzeniu kulturowym i narodowym, 

sensowne i zdrowe spędzanie wolnego czasu, oraz wyrobienie w nich poczucia wzajemnej socialnej i 

kulturowej wspólnoty. (51 08 61 16) 

Honorowa pomoc i wsparcie dla uczniów - bezpłatna opieka, pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży 

obcego pochodzenia w nauce języka niemieckiego, oraz przy odrabianiu zadań domowych. (544 671 - 

23) 

Współpraca z rodzicami - pomoc i wsparcie dla rodziców-migrantów w sprawach wychowania i 

oświaty, międzykulturowego porozumienia między rodzicami i nauczycielami w szkołach i innych 

placówkach pedagogicznych. Oferty te obejmują indywidualną poradę , spotkania informacyjne dla 

rodziców, szkolenia dla opiekunów i wychowawców, oraz wspieranie aktywnych form samopomocy. 

Miejski ośrodek spędzania wolnego czasu - "IG-Feuerwache" - oferty dla dzieci młodzieży w wieku od 

6 do 18 lat w zakresie: dokształcania uczniów, opieka przy odrabianiu lekcji, preorientacji zawodowej, 

oraz propozycji form spędzania wolnego czasu. ( 51 08 61 -23/-24) 

Kobiety w pracy i w szkole (FiBS) - projekt ten pomaga powrócić kobietom do aktywnego życia 

zawodowego, szczególnie przy ponownym podjęciu pracy zawodowej po okresie zajmowania się 

rodziną - porady i kursy doskonalące. (54 46 71 14-28) 

Projekt dla kobiet - pomoc i integracja dla kobiet cudzoziemek. Intensywne kursy języka niemieckiego 

z zapewnieniem jednoczesnej opieki nad dziećmi.Kursy języka na poziomach: podstawowym, średnim 

i wyższym; kursy alfabetyzujące w języku niemieckim i tureckim; porady socjalno-pedagogiczne; oferty 

kulturalne i zdrowotne. 

(544 671 -21) 

Praca z młodzieżą (IG-Jugend) - wsparcie i porady dla młodego pokolenia. Projekt organizuje również: 

koncerty (Cuma-Club) i imprezy kulturalne, naukę gry na instrumentach (np. na gitarze), seminaria, 

wycieczki zagraniczne i bardzo przystępne cenowo korepetycje. (544 671 -71) 

Wspólnoty mieszkaniowe dla młodzieży dorastającej (Praca z młodzieżą wg. § 13.3 KJHG) - Młode 

kobiety i mężczyźni w wieku od 18 do 27 lat otrzymują w trakcie nauki szkolnej lub zawodowej opiekę 

pedagogiczną; porady, oraz wsparcie w organizowaniu samodzielnego życia. (14 14 870 oraz 76 92 

882) 

Inicjatywa rodzicielska - kobiety korzystające w naszej placówce z nauki języka niemieckiego, mogą 

umieścić swoje dzieci w wieku od 2 do 12 lat w naszym przedszkolu/świetlicy. ( 544 671 - 17) 

Projekt nauki języka - aktywna nauka języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych; intensywne kursy 

na wszystkich poziomach: podstawowym, średnim i wyższym, kursy językowe przygotowywujące do 

zawodu, kursy specjalne: alfabetyzujące, gramatyczne i konwersacyjne. (54 45 71-18) 



Socjalno-pedagogiczna pomoc w nauce wg. § 13.1.SGB VIII dla uczennic i uczniów szkół 

podstawowych, ogólnokształcących i pokrewnych - pomoc ta oferuje: wsparcie i ukierunkowywanie 

przy odrabianiu lekcji, propagowanie różnych technik nauki, uzupełnianie zaległości i przygotowywanie 

do sprawdzianów oraz egzaminów, przyswajanie kluczowych kwalifikacji szkolno-socjalnych; porady w 

osobistych i szkolnych problemach; porady i pomoc dla rodziców w zakresie szkolno-wychowawczym. 

(51 08 61-21/-22/-27) 

Serwis w zakresie księgowości - przyjmujemy zamówienia w zakresie obliczeń płac i księgowości dla 

subwencjonowanch i dotowanych publicznie stowarzyszeń, instytucji socjalnych, oraz programów 

projektów kulturalnych. (54 46 71-35) 

W celu otrzymania dokładniejszych informacji o naszej działalności prosimy o odwiedzenie naszej 

strony internetowej www.initiativgruppe.de, względnie o kontakt telefoniczny. 

Die InitaitivGruppe - Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. (IG) jest zarejestrowanym Związkiem 

służącym dobru publicznemu.  

IG jest wedlug § 75 KJHG uznanym przedstawicielem pomocy dla nieletnich; jest Związkiem 

niezrzeszonym i ponadpartyjnym. 

Związk jest finansowany głównie przez: Miasto Monachium, Rząd Bawarski, Bawarskie Ministerstwo 

do Spraw Pracy i Porządku Społecznego, Ogólną Agencją do Spraw Pracy przy Komisji Europejskiej. 

Poparcie finansowe: 

Jeżeli wyrażacie Państwo chęć pomocy finansowej dla naszej działalności prosimy uprzejmie o 

kierowanie przekazów na konto bankowe: Bank für Sozialwirtschaft: IBAN: DE09 3702 0500 0008 

8227

Związek IG został wyróżniony przyznaniem mu szczególnego odznaczenia (Spenden Siegel) przez 

Niemiecki Centralny Instytut do Pytań Socjalnych (DZI) w Berlinie. Urząd ten kontroluje roczne 

sprawozdania finansowe Związku, a szczególnie sposób wykorzystywania powierzonych mu darowizn, 

składek członkowskich i grzywn. Tak więc mogą być Państwo pweni, że przekazana pomoc finansowa 

zostanie optymalnie spożytkowana zgodnie z celami Związku, na socjane i pedagogiczne zadania dla 

wszystkich korzystających z naszych ofert.  


