
 

Проект на отдела за трудова подкрепа на Католическата църква в регион Хайнсберг, на католическото движение на 
трудещите се (KAB) и на кооперативно дружество Amos e.G., Хайнсберг-Обербрух 
 

Оферти за граждани на 
Източна Европа, работещи в 

германски домакинства 

„Респект“ е инициатива, която се провежда със и за 
хора от Източна Европа, полагащи грижи в германски 
домакинства, най-вече в окръг Хайнсберг. 

Нашето желание е да Ви предоставим подкрепа и 
помощ при изпълнението на Вашите задачи в 
семействата или при обслужването на хора, 
нуждаещи се от чужда помощ, в нашия регион. 

Ние сме доброволческа организация и Ви предлагаме 
помощ под формата на конкретни предложения, 
които ще намерите на следващите страници. 

Освен това можем да Ви свържем с консултативни 
центрове, ако имате проблеми, свързани с трудовата 
Ви заетост в германски домакинства. 
Ще Ви помогнем при упражняването на правата Ви. 

Вашият 

екип от „Респект“ 
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Курс 

Предлагаме Ви безплатен курс по немски език 
с цел придобиване на основни езикови знания 
в сферата на домакинството, грижата за хора 
и свободното време. Срещите протичат в 
приятна учебна атмосфера в 

Гайленкирхен 
Понеделник: 13.15 – 14.45 часа 
Бюргертреф, Фридландплац 

Хайнсберг-Обербрух 
Вторник: 13.00 – 14.30 часа 
Амос Треф, Мителщрасе 1 

Еркеленц: 
Сряда: 13.15 – 14.45 часа 
Ам Хагелкройц 54 а 

Хайнсберг-Каркен 
Четвъртък: 13.00 – 14.30 часа 
Холцграбен 35 

Моля, свържете се с нас, за да обсъдим необходимите 
подробности около Вашето участие. 

За контакт: Зоня Ханрат Тел.: +4915785662190 
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Курс 

Във връзка с обгрижването на хора, 
нуждаещи се от чужда помощ, Ви предлагаме 
семинар на тема „Грижа и обслужване на 
хора, нуждаещи се от чужда помощ“. Целта е 
да Ви подкрепим в ежедневните Ви дейности 
и да допринесем за професионалния Ви опит 
чрез консултации, обучения и практични 
съвети. 
Основният фокус на срещите е обмяната на 
опит. Участието е безплатно! 

Срещите се състоят в 

Еркеленц: 

Понеделник: 13.00 – 14.30 часа 
Ам Хагелкройц 54 а 

При необходимост могат да се проведат срещи и в 
други населени места в окръг Хайнсберг 

Моля, свържете се с нас, за да обсъдим 
необходимите подробности около Вашето участие. 

За контакт: Рози Бекер, тел.: +4916373966245 
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Споделяне ● Духовна подкрепа ● 
Консултиране 

Кафе „Respekt“ 

Срещи в уютна атмосфера с цел обмяна на опит. 

Всеки 1. четвъртък от месеца от 13.00 до 14.30 часа в 
Обербрух при Амос 
Мителщрасе 1, 52525 Хайнсберг 

Участието е безплатно! 
За контакт: Анна Кобилецка: +4917662224090 

Духовна подкрепа и богослужение 
Богослужение на полски език 
3. неделя от месеца в 15.00 часа 
Църква St. Aloysius, Бооз-Фремерс-Щрасе 1, 52525 Хайнсберг-
Обербрух 
При други въпроси и нужди, изискващи консултация с духовно 
лице, се свържете с: Анна Кобилецка, тел. +4917662224090 
Контакт и обмяна на 
информация чрез Фейсбук: 

 https://www.facebook.com/ 
Respekt Heinsberg 
или: 

 @RespektHeinsberg 

Трудов консултативен център: 
Mail: info@amos-oberbruch.org 
+4915142018069 
www.beratungsstelle-arbeit-heinsberg.de 
 

 
Консултации по трудовоправни въпроси можете да получите при: 
Faire Mobilität, Берлин, телефон +49 30 219653712 
Minor—Kontor, Берлин: https://minor-kontor.de/24-stunden-betreuungskraefte/ 
Сдружение Arbeit und Leben e.V., Дюселдорф 
За допълнителна информация: https://www.arbeitundleben.nrw/kooperieren/ 
projekte/arbeitnehmerfreizuegigkeit-fair-gestalten 
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