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العملسوق اإلندماج في عاما من 35

المهني لألشخاص ذوي ج الندمااعلى 1981تأسيسها عام منذ انتيغرا تعمل شركة 

.اإلعاقة في سوق العمل العام

في فراينيكن دورإلىانتيغرا انتقلت ،شبانداو وشارلوتن بيرغفي الموقع األول بعد 

.1994عام 

قبل مكتب من انتيغرا كشركة اندماج تم االعتراف بشركة ، 2002/1/1منذ 

ة إلعادة االجتماعيشؤونالقانون بموجب اندماج باعتبارها شركة برلين االندماج في 

.تأهيل اإلشخاص ذوي اإلعاقة

على العنوان التالي 2011أغسطس 11مبنى انتيغرا منذ تاريخ 
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الغرض من الشركات

مع ( واألقران)يوجد حالياً قسمان تجاريان يعمل فيهما األشخاص ذوو اإلعاقة الشديدة 

.التنظيفخدمات ومعدات الحفالت استئجار : غير المعاقين

ين المسنمساعدة مختلفة في مجاالت مشاريعفي انتيغرا باإلضافة إلى ذلك ، تشارك 

.االنتقال من المدرسة إلى العملواألشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك في 

1منذ . معوقا41عامال في المناطق الثالث وفي اإلدارة 68وفي المجموع ، يعمل 

.ذوي اإلعاقات الشديدةمعمنهم 10متدربًا ، 20، تم تدريب 2017سبتمبر 

إن العمل في كال المجالين التجاريين مرهق جدا من الناحية البدنية ، بحيث يكون 

خاصة في خدمة )٪ من النساء 40٪ من الرجال ونحو 60الموظفون حوالي 

(.التنظيف
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حفالتالمعدات 

شركات )عمالئنا بتزويد انتيغرا قوم تعاًما 25منذ أكثر من . معدات الحفالتجار تئهو اساألقدم من انتيغرا قسم ال
.بكل ما يتعلق بالحدث( ، وكاالت الفعاليات ، الفنادق والمطاعم ، خاصةالتموين توريد االطعمة و 

المائدة واألثاث والمعداتوأدوات واألدوات الزجاجية أواني المائدة تأجير 

المستأجرةاألدوات والمواد تنظيف 

شاحنات صغيرة5و كبيرةشاحنات4مع للوجستية الخدمات اا

شهراليورو في1،800حوالي أي ، ( داخليةخدمة )ساعة يورو لكل10،30بين تراوح ييتقاضى الشخص راتب 

الشهريورو في2.350، حوالي ( سائق)يورو 13.50يصل إلى 
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خدمات التنظيف

(.الخاصةمنازلال)والمحالت التجارية عياداتوالالتنظيف للمكاتب خدمات كالتنظيف اتخدمأداءانتيغرا تقدم 

تنظيف وترتيب المكاتب

تنظيف خاص ، تنظيف أساسي

تنظيف الزجاج والنوافذ

في الهواء الطلق ، صيانة الحديقة(الخارجية) المرافق

،ساعة يورو في ال10.30جراأل

.الجمارك األلمانيةخضع لرقابةتوالحكومة االتحادية ، بما حددتهملزمة بشكل عام ، األساسيةاألجورتعرفة 
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مشاريع

المشاريع الممولة من القطاع العديد من في انتيغرا تشارك 
في مجاالت المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة باإلضافة العام 

.إلى االنتقال من المدرسة إلى العمل

المسنينةمساعددعم 

المدرسيةالتربية ةمساعددعم 

خطوةبخطوة "مشروع تطوعي 
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المهنيالتدريبمقاعد 

(باإلضافة ل توريد األطعمة)معدات الحفالت 

مستودعة/المهني كأمينالتدريب

خدمةة /كسائقالمهنيالتدريب

المبانيتنظيف خدمة 

بناءمنظفزجاج ومنظف كالمهنيالتدريب

خدمة البناءكأخصائي في المهنيالتدريب

دارةاإل

تباالمككمدير المهنيالتدريب
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مقاعد التدريب المهني

بناءخدمات الفية/كأخصائيالتدريب 

66التدريب على العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقا للمادة 
قانون التدريب المهنيمن

المهني تدريب للسنوات 3لمدة المزدوج المهني التدريب مدة 
إضافيةمهام وانيالمبتنظيف مهنة على 

التوظيفوكالة تتطلبه اختبار المالءمة ، الذي هو الشرط 

القيادةرخصة انتيغرا تمول 
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التدريب المهني للشباب ذوي اإلعاقة

اللياقة البدنية للنشاطات المحددة

شروط بدنية جيدة

التدريبات المهنية النتظمة تضع متطلبات مدرسية كبيرة

من بداية التعليم المدرسي 

المساعدة المرافقة للتعليم والتدريب المهني

الرعاية التعليمية بناء على الرغبة

المساعدة المرافقة للتدريب المهني ستكون مدعومة

توفير التدريب المهني مع المدرسة المهنية
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شكرا جزيال

على إهتمامكم
شركة انتيغرا المحدودة المسؤولية

Lengeder Str.48

13407 Berlin

Tel:41407313

www.integra-berlin.de
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