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Beratungsstelle Barmen

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

 BSA@gesaonline.de
0202 / 97 47 90 41

* Vă rugăm să vă programaţi în avans

Begegnung  Beratung  Beschäftigung

RAT&TAT

Program de consiliere     *
Luni  10:00-14:00
Marţi 10:00-14:00
Miercuri    8:30-14:00
Joi     8:30-14:00
Vineri   //

Beratungsstelle Elberfeld

WIPA
Alte Freiheit 5
42103 Wuppertal

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

Program de consiliere     *
Luni  10:00-16:00
Marţi 10:00-13:00
Miercuri   9:00-16:00
Joi    9:00-17:00
Vineri   9:00-15:00

Beratungsstelle Heckinghausen

Café Hier & Da
Heckinghauser Str. 152
42289 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 69 86 82 40

Program de consiliere     *
Luni   10:00-15:00
Marţi  10:00-15:00
Miercuri   10:00-17:30
Joi    10:00-17:30
Vineri   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

”Centrul de consiliere pentru ocuparea 
forţei de muncă” din zona dumneavoastră



 Vă susţinem
Ajutor

îndrumare 
perspectivă

Când aveţi întrebări legate de locul 
 de muncă

Vă ajutăm și vă îndrumăm:

• Contractul meu de muncă și calculul salarial sunt corecte?

• Primesc toate beneficiile acordate de lege?

de ex. continuarea plăţii salariului în caz de boală, conce-
diu, ore suplimentare, sporul pentru munca de noapte și de 
sărbători etc.

• Ce pot face în cazul unei concedieri sau a unor probleme 
cu angajatorul?

de ex. lipsa echipamentului de lucru sau a instrucţiunilor, lipsa 
pauzelor, documente confiscate (de ex. cartea de identitate) 
etc.

• și multe alte întrebări pe tema muncii și exploatării prin muncă

Când aveţi întrebări legate de șomajul 
 dumneavoastră

 Formulăm împreună obiective și posibilităţi pentru 
 viitorul dumneavoastră și căutăm soluţii:

• Informaţii și consiliere cu privire la dreptul la ajutor de șomaj 
(ALG) I și II

• Asistenţă în comunicarea cu autorităţile

• Sprijin în dezvoltarea de noi perspective, de ex. oportunităţi 
de formare continuă sau măsuri de integrare

• Sprijin în orientarea și calificarea profesională, planificarea 
carierei și căutarea unui loc de muncă

• Ajutor în recunoașterea diplomelor școlare și calificărilor 
profesionale pentru persoanele care provin din familii de 
migranţi

• Îndrumare în cazul unor probleme psiho-sociale, a unor 
dificultăţi juridice, precum cele cu privire la legislaţia muncii, 
a obligaţiilor contractuale, a închirierii locuinţelor, cu privire 
la datorii, probleme cu drogurile etc.

• După necesitate, redirecţionarea către centre de consiliere 
specializate


