AI PROBLEME LA LOCUL DE MUNCĂ?
Primești bani puțini sau nu ești plătit deloc pentru
munca ta?
> Î n Germania, toți primesc în prezent cel puțin
12 € brut pe oră!
Ai datorii față de angajator?
Poți să te deplasezi liber? Sau locuiești la angajatorul
tău?
Munca ta în Germania este diferită de ceea ce ți s-a
spus înainte?
Ți-e frică de angajatorul tău? Ești intimidat?
Nu ai acte și ești șantajat din cauza asta?
Ți s-a luat pașaportul sau alte documente importante?

Asta poate fi exploatarea!

TU AI DREPTURI!
Cei afectați de exploatare și constrângere la locul de muncă
au drepturi speciale în Germania.

Cazare

Ai dreptul la un loc sigur de cazare. Acolo poți să te recuperezi
și ești departe de angajator. Aceasta include mâncare și accesul
la un medic.

Consiliere

Ai dreptul la o consultare confidențială și gratuită în limba ta.
Aici vei afla mai multe despre drepturile tale. După aceea, poți
decide cum să procedezi!

Ședere

Ai dreptul să rămâi în Germania timp de trei luni. În acest
timp vei primi bani și mâncare, acces la medici și cazare. Ai
posibilitatea să te recuperezi. După aceasta poți decide dacă
dorești să depui mărturie la poliție sau nu!

POȚI GĂSI AJUTOR AICI:

> oferă consiliere gratuită cu privire la drepturile tale, indiferent de originea ta, de permisul de ședere și dacă ai sau nu
un permis de muncă.
> sunt independente, anonime și confidențiale.
> te ajută să obții o cazare, îngrijire medicală și beneficii de
subzistență.
> te sprijină în deciziile tale, indiferent dacă vrei să mergi sau
nu la poliție.
> te poate ajuta să te întorci acasă.
> te poate ajuta să obții bani pentru munca ta.

Mai multe centre de consiliere în apropierea ta poți găsi pe
această pagină:
www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.de/beratungsstellen
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