
Підтримка, консультації та організація зустрічей
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«Консультаційний центр з питань 
зайнятості» поблизу

Beratungsstelle Barmen

Rat & Tat
Wasserstr. 11
(Ecke Wartburgstr.)
42283 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 97 47 90 41

* Просимо попередньо домовитися про зустріч

Begegnung  Beratung  Beschäftigung

RAT&TAT

         *
Понеділок 10:00-14:00
Вівторок 10:00-14:00
Середа    8:30-14:00
Четвер    8:30-14:00
П‘ятниця   //

Beratungsstelle Elberfeld

WIPA
Alte Freiheit 5
42103 Wuppertal

 BSA@wipa-wuppertal.de
0202 / 69 80 07 71
0202 / 698 007 96

         *
Понеділок 10:00-16:00
Вівторок 10:00-13:00
Середа   9:00-16:00
Четвер   9:00-17:00
П‘ятниця   9:00-15:00

Beratungsstelle Heckinghausen

Café Hier & Da
Heckinghauser Str. 152
42289 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 69 86 82 40

         *
Понеділок  10:00-15:00
Вівторок  10:00-15:00
Середа   10:00-17:30
Четвер   10:00-17:30
П‘ятниця   10:00-15:00
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Ein Unternehmen der GESA Stiftung 

GESA gemeinnützige GmbH
Hünefeldstraße 14a
42285 Wuppertal

Telefon 0202 / 28110-0
info@gesaonline.de
www.gesaonline.de

Години надання консультацій

Години надання консультацій

Години надання консультацій



Підтримуємо Вас
Допомога

орієнтування 
перспективи

у питаннях щодо місця роботи

Ми допомагаємо та орієнтуємо:

• Чи мій трудовий договір та розрахунково-платіжна 
відомість правильні?

• Чи отримую я всі передбачені законом виплати?

наприклад, подальша виплата заробітної плати на період 
хвороби, відпустки, понаднормові, надбавки за роботу 
вночі та у святкові дні тощо.

• Що мені робити у разі звільнення або при проблемах з 
моїм роботодавцем?

наприклад, відсутність робочого оснащення або робочих 
настанов, перерв, утримування документів (наприклад, 
посвідчення особи) тощо

• та багато інших питань щодо теми зайнятості та 
примусової праці

У питаннях щодо Вашого безробіття

 Разом з Вами ми формулюємо цілі та можливості 
 для Вашого майбутнього та знаходимо рішення:

• Інформація та консультації щодо заявок на допомогу по 
безробіттю (ALG) I та II

• Підтримка під час спілкування з органами влади

• Підтримка у напрацюванні нових перспектив, наприклад, 
можливості підвищення кваліфікації або інтеграційні 
заходи

• Підтримка у питаннях професійного орієнтування та 
кваліфікації, планування професійних шляхів та пошуку 
роботи

• Допомога іммігрантам при визнанні свідоцтв про 
здобуття шкільної та професійної освіти

• Функція наставника при психосоціальних проблемах, 
правових труднощах, таких як трудове право, договірне 
право, житлове право, борги, проблеми з наркотиками 
тощо.

• При необхідності перенаправлення до спеціалізованих 
консультаційних центрів


