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Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und

Справедлива мобилност

Консултативен
център за заети
от Централна и
Източна Европа във
Франкфурт на Майн

Вие идвате от страна в Централна или
Източна Европа и работите във
федерална провинция Хесен?

Елате при нас и се информирайте!
Тъй като само ако знаете

правата

си, можете и да ги осъществите!

Получавате ли заплатата, която Ви бе обещана?

Ние сме синдикален консултативен център.

Знаете ли, че има минимална заплата, която Ви се полага?

Н
 ие работим в тясно сътрудничество с други консултативни центрове.

Полагате ли извънреден труд, който не Ви се заплаща?

Ние ще Ви обясним Вашите индивидуални възможности.

Знаете ли, на колко дни платен отпуск Вие имате право?

Ние ще Ви консултираме, как да осъществите правата си.

Знаете ли, дали сте застрахован(а) в случай на болест и злополука?

Н
 ашите консултации са безплатни.

Застрашавате ли при работата Вашето здраве

Ние разполагаме с опит.

или работите при вредни условия на труд?

Няма да предадем Вашите данни на други без Вашето съгласие.

Имате ли въпроси относно Вашите права или мислите ли, че се

Правим консултации на следните езици:

отнасят с Вас несправедливо? В Германия има законно установени
минимални стандарти. В някои отрасли съществуват колективни трудови
договори, които са валидни за всички работещи.

Предлаганата консултация е част от проекта “Справедлива

мобилност – Свободно движение на работници – социално,

справедливо и активно” на Съюза на германските синдикати

(DGB). В рамките на този проект бяха създадени и открити

центрове за първоначална консултация в Дортмунд, Берлин,

Франкфурт на Майн, Кил, Мюнхен, и Щутгарт. Фокусът в

работата на нашия консултативен център във Франкфурт

на Майн е в областта на строителството и в сферата на

почистването, обаче ние даваме консултации за работещите

от всички отрасли.

Консултативен център на проекта „Справедлива
мобилност“ във Франкфурт на Майн
Сградата на Германската конфедерация на синдикати (DGB) в
провинция Хесен
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Сграда №1, етаж 4
Консултациите се извършват след уговорен час
Контакт за български:
Иван Иванов
Тел.: +49 (0)69 15345231 | Факс: +49 (0)69 27297568
Електр. поща: Ivan.ivanov@emwu.org
Страница в интернет: www.faire-mobilitaet.de/bg/
Контакт за полски:
Илона Йохер
Тел.: +49 (0)69 27297566
Електр. поща: ilona.jocher@emwu.org
Контакт за румънски:
Летисия Матареа-Тюрк
Електр. поща: letitia.tuerk@emwu.org
За проекта отговаря Германската конфедерация на синдикати
(DGB) – Федерално ръководство. Проектът се осъществява
с партньорите по проекта bfw -Unternehmen für Bildung,
Европейската асоциация по въпросите на работниците
мигранти (EVW), PCG-PROJECT CONSULT GmbH и DGB Bildungswerk BUND. Консултативния център за български работници
се финансира от министерството по социалните въпроси и
интеграцията на провинция Хесен.

Gefördert durch:
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