
ИМАТЕ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА? 
Получавате малко или никакви пари за работата си?   

>    В Германия в момента всеки получава поне  
12 евро бруто на час!

Имате дългове към работодателя си? 

Можете ли да се движите свободно? Или живеете 
при работодателя си? 

Работата Ви в Германия различава ли се от това, 
което Ви обещаха преди да заминете? 

Страхувате ли се от работодателя си? Притискат  
ли Ви? 

Нямате документи и Ви изнудват заради това? 

Отнети са Ви паспорта или други важни  
документи? 

Това може да е трудова  
експлоатация! 



ИМАТЕ ПРАВА!  

Засегнатите от експлоатация и принудителен труд имат 
специални права в Германия. 

Настаняване 
Имате право на сигурно настаняване. Там можете да 
отпочинете и да сте далеч от работодателя си. Осигурена е 
храна и достъп до лекар. 

Консултации 
Имате право на поверителна, безплатна консултация 
на Вашия език. По време на консултацията ще научите 
повече за правата си. След това можете да решите какво 
да предпиемете! 

Пребиваване 
Имате право да останете в Германия за три месеца.  
През това време ще са Ви осигурени настаняване, храна, 
джобни пари и медицински услуги. Можете да се въз-
становите. След това можете да решите, дали искате да 
свидетелствате в полицията или не!



МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОМОЩ ТУК: 

Центровете за консултация 
>  предлагат безплатни съвети относно Вашите права, 

независимо от Вашия произход.  
>  са независими, анонимни и поверителни.  
>  могат да Ви помогнат да бъдете настанени и да  

получите медицинска помощ и средства за издръжка. 
>  Ви подкрепят във Вашите решения, независимо дали 

искате да отидете в полицията или не. 
>  могат да Ви помогнат да се приберете у дома. 
>  могат да Ви помогнат да получите изработената от Вас 

заплата.
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Можете да намерите още центрове за консултации близо 
до Вас на тази страница:
www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen


