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Робота консультаційного центру  
Schwelm 

 
для безробітних або тих, кому загрожує безробіття, а 
також для тих осіб, які піддаються експлуатації на 
роботі, або яким загрожує така експлуатація.  
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З такими проблемами або питаннями я можу 
звернутися до консультаційного пункту з питань 
роботи:  

Робота / експлуатація на роботі: 

• Чи правильний мій трудовий договір?  

• Мене звільнили. Що я можу робити?  

• Я працюю так багато, що оплата за мою працю нижче 
допустимого мінімуму.  

• Мені доводиться купувати матеріал для роботи за власні 
кошти.  

• Облік мого робочого часу здійснюється неправильно.  

• Під час хвороби або відпустки мені не платять заробітну 
плату.  

• я не отримую відпустки.  

• Моя робота є небезпечною, але я не отримую захисного 
одягу чи правильного інструктажу 

• Мені не дають перерви після шести годин робочого часу. 

• Роботодавець забрав та утримує мій паспорт / посвідчення 

• На роботі зі мною погано звертаються, лають чи кричать на 

мене 

• Плату за моє спальне місце віднімають із моєї заробітної 

плати та/або вона надто висока за таке житло 

• А також відповіді на інші питання, пов'язані з роботою 

Послуги та відомства: 

• Чи маю я право на надбавку на дітей (Kinderzuschlag), на 

допомогу для дітей (Kindergeld), на допомогу для батьків 

після народження дитини (Elterngeld), на дотацію на оренду 

житла (Wohngeld), на допомогу з безробіття I чи II (ALG I / II)? 

• Я не можу впоратися із бланками клопотань (заяв).  

• Я думаю, що рішення щодо мого клопотання (моєї заяви) є 

неправильним. 

Пошук роботи / прохання (заява) про прийом на роботу: 

• Я шукаю роботу і мені потрібна допомога. 

• Мені потрібні документи, потрібні для подання заяви про 

прийом на роботу. 

• тощо.  

Ми допоможемо Вам: 

• при вирішенні конфліктів із роботодавцем 

• у разі звільнення з роботи 

• у разі порушення роботодавцем трудового права 

• під час подання клопотань (заяв) на отримання соціальних 

послуг 

• під час перевірки рішень щодо клопотань (заяв)  

• при формулюванні протестів (заперечень)  

• під час пошуку роботи 

• при складанні документів, потрібних для заяви про прийом на 

роботу 

• знайти відповідну спеціальну консультацію 

• при отриманні спеціальної юридичної допомоги 

• тощо. 

 

* Наші пропозиції включають легкодоступні консультації та підтримку. 
Це – не юридична консультація! 


