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Ajánlatok a kelet-európai 
országokból érkező, német 

háztartásokban 
foglalkoztatottak számára 

A „Respekt” egy olyan kezdeményezés, amely a 
Németországban, különösen Heinsberg körzetében 
dolgozó kelet-európai ápolószemélyzettel együttműködve 
és az ápolószemélyzet támogatásának céljával jött létre. 

Önöknek mint foglalkoztatottaknak támogatást és 
segítséget szeretnénk nyújtani a családokban végzett 
vagy a térségünkben élő rászorulókkal kapcsolatos 
feladataik ellátásában. 

Mi egy önkéntesekből álló egyesület vagyunk, és konkrét 
segítséget nyújtunk Önöknek, amelyet a következő 
oldalakon találhatnak. 

Ezen túlmenően a német háztartásokban történő 
foglalkoztatással kapcsolatos problémák esetén a 
tanácsadó központokkal is kapcsolatot tudunk teremteni. 
Támogatjuk Önöket jogaik gyakorlásában. 

Az Ön 
„Respect” csapata  
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Tanfolyamajánlat 

Ingyenes német nyelvtanfolyamot kínálunk az 
alapvető készségek elsajátításához, amelyeket 
otthon, a gondozás során és a szabadidejében is 
használhat. Kellemes tanulási légkörben 
találkozunk a következő helyszíneken: 

Geilenkirchen 
Hétfő: 13.15 - 14.45 
Bürgertreff, Friedlandplatz 

Heinsberg-Oberbruch 
Kedd: 13.00 - 14.30 
Amos Treff, Mittelstraße 1 

Erkelenz 
Szerda: 13.15 - 14.45 
Am Hagelkreuz 54 a 

Heinsberg-Karken 
Csütörtök: 13.00 - 14.30 
Holzgraben 35 

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszélhessük 
a részvételi részleteket. 

Kapcsolat: Sonja Hanrath Tel.: +4915785662190 
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Tanfolyamajánlat 

Az ápolásra szorulók gondozásához 
munkacsoportot kínálunk „Az ápolásra szorulók 
gondozása és ellátása” című témakörben. A cél 
az, hogy tanácsokkal, képzésekkel és tippekkel 
támogassuk Önöket mindennapi tevékenységük 
során, és hogy továbbfejlesszük szakmai 
tapasztalataikat. 
A találkozók középpontjában a tapasztalatcsere 
áll. A részvétel ingyenes! 

Találkozás helye: 

Erkelenz 

Hétfő: 13.00 - 14.30 
Am Hagelkreuz 54 a 

Szükség esetén a Heinsberg körzet más helyein is 
tartanak találkozókat. 

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy 
megbeszélhessük a részvételi részleteket. 

Kapcsolat: Rosi Becker, tel.: +4916373966245 
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Eszmecsere ● Lelkigondozás ● 
Tanácsadás 

Café „Respect” 

Találkozó hangulatos légkörben a tapasztalatcsere érdekében. 
Minden hónap első keddjén 13:00 és 14:30 között 
Oberbruchban, az Amosnál. 
Mittelstraße 1, 52525 Heinsberg 

A részvétel ingyenes! 
Kapcsolat: Anna Kobylecka: +4917662224090 

Lelkipásztori gondozás és istentisztelet 
Lengyel nyelvű istentisztelet: 
Minden hónap harmadik vasárnapján, 15 órakor. 
Szent Aloysius templom, Boos-Fremers-Str.1. 52525 Heinsberg-
Oberbruch 
További lelkipásztori kérdésekkel és aggályokkal forduljon a következő 
címre: Anna Kobylecka, tel.: +4917662224090 
Kapcsolat és eszmecsere 
Facebookon keresztül: 

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

 @RespectHeinsberg 

Tanácsadói központ munkája: 
Mail: info@amos-oberbruch.org 
+4915142018069 
www.beratungsstelle-arbeit-heinsberg.de 
 

 
A munkajogi kérdésekben a következő címen találhatók tanácsadási 
szolgáltatások: 
Fair Mobility, Berlin Telefon +49 30 219653712 
Minor-Kontor, Berlin: https://minor-kontor.de/24-stunden- betreuungskraefte/ 
Arbeit und Leben e.V., Düsseldorf 
További információk a következő címen: https://www.arbeitundleben.nrw/kooperieren/ 
projekte/arbeitnehmerfreizuegigkeit-fair-gestalten 
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