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Oferte pentru lucrătorii din 
țările est-europene în 
gospodăriile germane 

"Respekt" este o inițiativă cu și pentru personal est-
europen în îngrijire, care lucrează în Germania, în special 
în districtul Heinsberg. 

Dorim să le oferim sprijin și ajutor pentru ca, în calitate 
de angajati, să își poată realiza sarcinile în familiile sau la 
persoanele cu necesitate de îngrijire în regiunea noastră. 

Suntem o asociație de voluntari și le oferim un ajutor 
concret, pe care îl pot găsi în paginile următoare. 

În plus, putem, de asemenea, să stabilim contacte cu 
centre de consiliere în cazul în care există probleme 
legate de ocuparea forței de muncă în gospodăriile 
germane. 
Îi sprijinim în exercitarea drepturilor lor. 

A voastră 

Echipă de la „Respekt“  
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Ofertă de curs 

Oferim un curs gratuit de limbă străină în „germană“ 
pentru însușirea cunoștințelor de bază pentru aplicarea 
acestora în gospodărie, la îngrijire și în timpul liber. Ne 
întâlnim într-o atmosferă plăcută de învățare în 

Geilenkirchen 
Luni: orele 13.15 – 14.45 
Bürgertreff, Friedlandplatz 

Heinsberg-Oberbruch 
Marți: orele 13.00 – 14.30 
Amos Treff, Mittelstraße 1 

Erkelenz 
Miercuri: orele 13.15 – 14.45 
Am Hagelkreuz 54 a 

Heinsberg-Karken 
Joi: orele 13.00 – 14.30 
Holzgraben 35 

Vă rugăm să îi contactați pentru a putea discuta detaliile necesare 
pentru participare. 

Contact: Sonja Hanrath Tel.: +4915785662190 
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Ofertă de curs 

Pentru îngrijirea persoanelor cu necesitate de îngrijire, 
oferim un grup de lucru pe tema „Îngrijirea și furnizarea 
de servicii pentru persoanele cu necesitate de îngrijire“. 
Prin consiliere, formare profesională și sfaturi, scopul 
este de a-i sprijini în activitățile lor zilnice și de a le 
dezvolta în continuare experiența profesională. 
Întâlnirile se axează pe un schimb de experiență. 
Participarea este gratuită! 

Ne întâlnim în 

Erkelenz 

Luni: orele 13.00 – 14.30 
Am Hagelkreuz 54 a 

În cazul în care este necesar, se vor desfășura și întâlniri în alte 
localități din districtul Heinsberg. 

Vă rugăm să îi contactați pentru a putea discuta detaliile necesare 
pentru participare. 

Contact: Rosi Becker, Tel.: +4916373966245 
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Schimb ● Servicii pastorale ● Consiliere 
Café „Respekt“ 

Întâlnire într-o atmosferă confortabilă pentru a face schimb de 
experiență. 

În fiecare prima marți din lună, între orele 13.00—14.30, în Oberbruch, 
la Amos. 
Mittelstraße 1, 52525 Heinsberg 
Participarea este gratuită! 
Contact: Anna Kobylecka: +4917662224090 

Ofertă de servicii pastorale și slujbă religioasă 
Slujbă religioasă în limba poloneză: 
a 3-a duminică din lună la ora 15.00 
Biserica St. Aloysius, Boos-Fremers-Str.1. 52525 Heinsberg- 
Oberbruch 
Pentru întrebări sumplimentare și solicitări referitoare la serviciile 
pastorale, vă rugăm să contactați: Anna Kobylecka Tel. 
+4917662224090 

Contact și schimb prin 
Facebook: 
https://www.facebook.com/ 
Respekt Heinsberg 

sau: 
@RespektHeinsberg 

Centru de consiliere: 
Mail: info@amos-oberbruch.org 
+4915142018069 
www.beratungsstelle-arbeit-
heinsberg.de 
 

 
Următoarele servicii de consiliere în probleme de dreptul muncii pot fi 
găsite la: 
Faire Mobilität, Berlin Telefon +49 30 219653712 
Minor—Kontor, Berlin: https://minor-kontor.de/24-stunden-betreuungskraefte/ 
Arbeit und Leben e.V., Düsseldorf 
Informații suplimentare la: https://www.arbeitundleben.nrw/kooperieren/ 
projekte/arbeitnehmerfreizuegigkeit-fair-gestalten 
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