Tschechisch

fair

Arbeitnehmerfreizügigkeit sozial, gerecht und

Arbeitnehmerfreizügigkeit
sozial, gerecht und aktiv

Poradenská služba
pro pracovníky
ze střední a východní
Evropy ve Stuttgartu

Pocházíte ze střední nebo východoevropské země a pracujete v Německu?

Pojd’te k nám a požádejte o radu! Protože
jen pokud znáte vy vaše práva, můžete je
prosadit.

Dostáváte mzdu, která vám byla přislíbená?

Jsme poradna v blízkosti odborů.

Víte jestli existuje minimální mzda na kterou máte nárok?

Spolupracujeme s ostatními poradenskými službami.

Děláte přesčasy, které nejsou zaplaceny?

Ukažeme vám vaše individuální možnosti.

Víte na kolik dní dovolené máte nárok?

Poradíme vám, jak můžete vaše práva prosadit.

Je vaše práce pro vaše zdraví nebezpečná?

Vaše osobní údaje nepředáme bez vašeho souhlasu dalším osobám.

Víté jestli jste pojištění proti nemoci a úrazu?

Naše porada je bezplatná.

Máte jakékoli otázky týkající se vašeho práva nebo máte pocit

Poradíme vám

nečestného jednání s vámi? V Německu platí zákonné minimální
podmínky práce. V některých odvětvích existují kolektivní smlouvy, které
platí pro všechny zaměstnance.

Nabídka poradenství je součástí projektu „Faire Mobilität – Arbeitne-

hmerfreizügigkeit sozial, gerecht und aktiv“ (Čestná mobilita – volný

pohyb pracovníků, sociálně, spravedlivě a aktivně) od Německého

svazu odborů (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB). V rámci tohoto

projektu byla vytvořena poradenská místa v Berlíně, ve Stuttgartu,

ve Frankfurtu nad Mohanem, v Mnichově, v Dortmundu a Kielu.

Poradíme ve Stuttgartu pracovníkům ze všech odvětví ve spolupráci

s duchovní radou pro pracující (Betriebsseelsorge S-21). Každá po-

radenská služba klade zvláštní důraz podle odvětví. Ve Stuttgartu

věnujeme pozornost dopravě a logistice.

Porada ve Stuttgartu:
Projekt Faire Mobilität
DGB-Haus | Willi-Bleicher-Straße 20 | 70174 Stuttgart | S-Mitte
Poradenská doba:
úterý

16:00 – 19:00 hod. (v češtině, v angličtině)

čtvrtek

10:00 – 13:00 hod. (v polštině)

Od pondělí do pátku po dohodě (e-mailem nebo telefonicky).
Jak nás najdete:
Naše poradna je v domě odborových organizací ve Stuttgartu v centru
města. S-Bahn (S): linie S 1 – S 6 na stanici „Stadtmitte“, východ
„Büchsenstraße“. Městská dráha (U): linie U9 a U14 na stanici
„Keplerstraße“, linie U5, U6, U7, U15, U17 na stanici „Schlossplatz“
Kontaktní údaje:
Stanislava Rupp
Tel.: +49 (0) 711 1209 36 36 | Mobil: +49 (0) 175 9374497
Fax: + 49 (0) 711 1209 36 37 | E-Mail: stanislava.rupp@bfw.EU.com
www.faire-mobilitaet.de
Dr. Dorota Kempter
Tel.: +49 (0) 711 1209 36 35 | Mobil: +49 (0) 175 228 08 25

Poštovní adresa:
Katholische Betriebsseelsorge
Peter Maile, Diakon
Nikolausstraße 17 | 70190 Stuttgart
Tel.: +49 (0) 711 28470998 | Mobil: +49 (0) 160 90568895
E-Mail: bs-S21@betriebsseelsorge.de
www.betriebsseelsorge.de
Projekt leží v odpovědnosti předsednictví Německého svazu odborů
(DGB) a je prováděn s partnery projektu bfw – Unternehmen für
Bildung, Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen (EVW), PCG –
PROJECT CONSULT GmbH a DGB Bildungswerk BUND. Ve Stuttgartu
vám poradíme ve spolupráci s katolickou duchovní radou pro pracující.
Gefördert durch:

V.i.S.d.P.: Annelie Buntenbach, DGB-Bundesvorstand, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin

Fax: + 49 (0) 711 1209 36 37 | E-Mail: dorota.kempter@bfw.EU.com

