
Os nossos serviços  
consultadoria - educação - trabalho interdisciplinar



Informação e aconselhamento

Nos informamos e aconselhamos sobre questões relativas à integração e migra-
ção.  

Particulares   
�    Questões sociais e jurídicas, tais como: residência, segurança social, família, 

finanças e trabalho 

�    Cursos de alemão e ofertas relativas ao processo de integração 

�    Trabalho conjunto com instituições e associações estatais 

�    Apoio administrativo 

�    Discriminação racial  

 

Pais e tutores   
�    Perguntas sobre temas escolares 

�    Situações de conflito no dia-a-dia escolar  

 

Associações  

�    Desenvolvimento e implementação de projectos de integração 

�    Desenvolvimento de infraestruturas para associações e promoção do traba-
lho interdisciplinar  

 

Profissionais  

�    Questões específicas sobre o tema migração 

�    Desenvolvimento e implementação de projectos de integração 

 

Profissionais do sector escolar   
�    Como lidar com a diversidade cultural no contexto escolar 

�    Comunicação e trabalho, em cooperação com pais e tutores 

�    Organização e apoio a projetos escolares interculturais 

�    Situações de conflito no ambiente escolar 

Educação e trabalho em rede 

Proporcionamos formação contínua, contacto com diversas entidades e indiví-
duos e sensibilizamos-lhes para temas inter e transculturais.   

Particulares  
�    Eventos de informação e grupos de discussão em várias línguas, sobre os se-

guintes tópicos: residência, escola, família, educação, profissão, habitação, 
saúde, velhice e finanças 

�    Implementação de cursos de alemão e alfabetização subsidiados pelas Câ-
maras Municipais locais 

�    Conceção e implementação de cursos internos de alemão adaptados a, e 
para empresas 

 

Profissionais  

�    Conceção e implementação de formação complementar sobre temas inter e 
transculturais  

�    Implementação de eventos especializados sobre temas específicos da mi-
gração 



�    As nossas sessões de informação e aconselhamento são gratuitas. 

�    Eventos educacionais e desenvolvimento de projetos estão disponíveis me-
diante solicitação antecipada.  

Contacte-nos, por favor! Teremos todo o prazer em oferecer-lhe informações 
mais detalhadas sobre os nossos serviços. 

Custos

Tribschenstrasse 78 � 6005 Luzern � T 041 360 07 22 � info@fabialuzern.ch � www.fabialuzern.ch 
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FABIA 
Kompetenzzentrum Migration 
Tribschenstrasse 78, 6005 Lucerna 

T 041 360 07 22 
info@fabialuzern.ch 
www.fabialuzern.ch 

Horário de funcionamento 

Segunda-feira                    09.00 – 12.00 
Terça-feira                          09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.30  
Quarta / Quinta-feira        09.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00  
Sexta-feira                          09.00 – 12.00  
 
O agendamento de reuniões é feito através de marcação prévia. 
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O financiamento é feito através do Programa de Integração Cantonal KIP do 
Cantão de Lucerna e outros acordos de serviços interdisciplinares realizados 
entre o cantão e os seus municípios.


