
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

MÄRKISCHER KREIS

Diakonie Mark-Ruhr  (MK - Nord)

Bodelschwinghstraße 1, 58638 Iserlohn

02371/8180-300, ina.thomas@diakonie-mark-ruhr.de

015122161893, ronald.seidler@diakonie-mark-ruhr.de

Diakonie Mark-Ruhr (MK - Süd)

Schulstraße 2, 58791 Werdohl

02392/7218-68

beate.ben_halima@diakonie-mark-ruhr.de

BOCHUM

bobeq gemeinnützige Gesellschaft mbH

Schulstraße 16, 44866 Bochum

02327/36 94 115, beratung-arbeit@bobeq.de

wbz Wattenscheider-Bildungs-Zentrum gGmbH

Westenfelder Straße 56a, 44866 Bochum

02327/9879-71, heinz@wbz-bochum.de

ENNEPE-RUHR-KREIS

HAZ Arbeit+Zukunft e. V. (EN - Nord)

Am Walzwerk 19, 45527 Hattingen

Schillerstraße 13, 58452 Witten

02324/591 -150/-151, beratungsstelle-arbeit@haz-net.de

Diakonie Mark-Ruhr (EN - Süd)

Kaiserstraße 55, 58332 Schwelm

02336/15205

tanya.loeber-kaemper@diakonie-mark-ruhr.de

HAGEN

Diakonie Mark-Ruhr

Rathausstraße 31, 58095 Hagen

02331/3063051

martina.pacyna@diakonie-mark-ruhr.de

02331/2041906

susanne.tiefensee@diakonie-mark-ruhr.de

HERNE

Zeppelin-Zentrum

Zeppelinstraße 1, 44651 Herne

02325/60840, her-kk-zeppelin-zentrum@kk-ekvw.de

Arbeitslosenzentrum Herne e.V.

Hermann-Löns-Straße 8, 44623 Herne

02323/55547, herne-alz@arcor.de

Stand: August 2021
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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

în cazul unui litigiu cu şeful

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

dacă sunteţi bolnav şi aveţi nevoie de ajutor

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.

În calitate de tată sau de mamă, primiţi 
alocaţie pentru copii, supliment pentru 
copii sau alocaţie parentală.

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

Au prea puţini bani pentru a trăi.

Sunteţi refugiat şi aţi solicitat azil.

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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