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- Ние ще Ви покажем как можете да
се защитите.
- Ние ще Ви консултираме как да си
търсите правата.
- Нашите консултации са безплатни.
- Ние ще Ви консултираме на Вашия
майчин език (български, босненски,
бърватски, черногорски, сръбски
език)

Може да се консултирате при нас
превантивно без да имате конкретен
проблем.
Ние предлагаме и групови
консултации за Вас и Вашите колеги,
както и информационни беседи
на Вашия майчин език и на тема
трудово и социално право (често в
сътрудничество с други учреждения,
консултативни центрове и сдружения).

EVW е партньот в проекта Faire Mobilität на Германската конфедерация
на синдикатите (DGB) и администира
консултативния център на проекта в
град Франкфурт на Майн. Прокетът
Справедлива мобилност в Хесен
кооперира тясно с този център.
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Идвате от България, Босна и
Херцеговина, Сърбия, Черна гора или
Хърватска и работите или живеете в
провинция Хесен?
- Заплащат ли се всички изработени
от Вас часове? Знаете ли
минималната часова ставка за
дейността, която изпълнявате?
- Получавате ли платен отпуск?
Знаете ли на колко дни отпуск
имате право?
- Вашият работодател информира ли
Ви как да се предпазвате от трудови
злополуки и професионални
болести?
Имате въпроси по Вашите права
или смятате, че се отнасят с Вас
несправедливо?
Елате при нас и се информирайте!

Европейската асоциация за въпросите
на работници мигранти (EVW) е
основана през 2004-та година от
синдиката Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) и оттогава се
застъпва за правата на работници от
Източна и Централна Европа.
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