
Landul Renania de Nord-Westfalia şi Uniunea 
Europeană sprijină activitatea centrelor de 
consiliere. Statul şi UE doresc să primiţi ajutor.

De asemenea, centrele de consiliere pentru 
ocuparea forţei de muncă din regiune fac 
schimb de informaţii în mod regulat pentru 
a vă putea ajuta şi mai bine.

ACTIVITATEA CENTRELOR 
DE CONSILIERE

BERATUNGSSTELLEN 
ARBEIT
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Asistenţă în caz de şomaj şi 
împotriva exploatării prin muncă

Stand: November 2021
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RECKLINGHAUSEN

GELSENKIRCHEN

BOTTROP

Diakonisches Werk im Evangelischen

Kirchenkreis Recklinghausen gGmbH

Kaiserwall 19

45657 Recklinghausen

Ansprechpartnerin: Andrea Baegerau

02361 / 93 664 - 24

a.baegerau@diakonie-kreis-re.de

bsa@diakonie-kreis-re.de

Ökumenisches Arbeitslosenzentrum 

Recklinghausen e.V.

Sauerbruchstr. 7

45663 Recklinghausen

Ansprechpartnerin: Lena Schäfer

02361 / 99 65 07 

schaefer@oealz.de

Referat für gesellschaftliche Verantwortung im 

Ev. Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid

Pastoratstr. 4-6

45879 Gelsenkirchen 

Ansprechpartner: Christoph Marschall 

0209 / 38 94 89 73

christoph.marschall@ekvw.de

Caritasverband für die Stadt Gelsenkirchen e.V.

Bochumer Str. 9

45879 Gelsenkirchen

Ansprechpartner*in: Oliver Adam, Mehtap Hamurcu

0209 / 60 489 516

oliver.adam@caritas-gelsenkirchen.de

mehtap.hamurcu@caritas-gelsenkirchen.de

Caritasverband der Stadt Bottrop e.V.

Hochstr. 17

46236 Bottrop

Ansprechpartner: Robert Lipinski

02041 / 132 07 18

robert.lipinski@caritas-bottrop.de
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CENTRELE DE CONSILIERE PE 
TEME DE MUNCĂ VĂ AJUTĂ

ASISTENŢĂ ÎMPOTRIVA 
EXPLOATĂRII PRIN MUNCĂ

AJUTOR CU AUTORITĂŢILE 
ŞI BENEFICIILE

SFATURI PRIVIND MUNCA          CĂUTAREA UNUI LOC 
DE MUNCĂ / APLICAŢIE

VORBIŢI CU ALŢII

dacă aţi fost concediat

în căutarea unui nou loc de muncă

în pregătirea cererilor

atunci când solicitaţi bani

astfel încât să puteţi înţelege mai bine 
scrisorile autorităţilor

în cazul în care există probleme cu autorităţile

vă arată unde puteţi găsi ajutor suplimentar 
(avocaţi, consiliere suplimentară)

Şeful dumneavoastră v-a dat preaviz; 
contractul de muncă nu a fost reînnoit.

Înştiinţarea nu a fost transmisă în scris.

Munca pe care o prestaţi este periculoasă 
şi vă dăunează sănătăţii.

Nu aveţi îmbrăcăminte şi echipament 
de protecţie.

Angajatorul a păstrat cartea dumneavoastră 
de identitate.

Nu puteţi găsi (alt) loc de muncă.

Nu aveţi documente pentru a aplica 
pentru un loc de muncă sau aveţi nevoie 
de documente pentru muncă.

Angajatorul nu vă plăteşte salariul minim.

Aceştia nu primesc concediu sau primesc 
mai puţin concediu.

Dacă sunteţi bolnav sau în concediu, 
nu sunteţi plătit.

Trebuie să lucraţi mai multe ore 
decât este permis. 

Sunteţi bolnav şi nu puteţi lucra.

Chiria dumneavoastră este scumpă şi 
aveţi nevoie de ajutor pentru locuinţă.

Au prea puţini bani pentru a trăi.

Scrisoarea din partea autorităţii 
este greşită.

Sunaţi-ne sau veniţi să ne vedeţi. 

Puteţi răspunde afirmativ la o întrebare?

Atunci veniţi la noi. Noi vă vom ajuta! 

Ce este exploatarea prin muncă? 
Pentru ce puteţi obţine bani?

Întâlniţi-vă şi discutaţi cu alte persoane 
în spaţiile noastre.

Puteţi răspunde afirmativ la o întrebare?

Atunci veniţi la noi. Noi vă vom ajuta! 

Puteţi răspunde afirmativ la o întrebare?

Atunci veniţi la noi. Noi vă vom ajuta! 
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