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Знайди хорошу роботу

Безпечне працевлаштування без експлуатації та дискримінації
Коли мігранти, біженці або інші переміщені особи залежать від працевлаштування та не
розмовляють місцевою мовою, вони наражаються на ризик експлуатації як під час пошуку
зайнятості, так і під час роботи.

Пам'ятайте: багато людей пропонують допомогу
у пошуку роботи або пропонують роботу, але ви не
знаєте цих людей. До прямих пропозицій роботи
варто ставитися з обережністю!

Уважно поставтеся до пропозиції роботи.
Проконсультуйтеся/уточніть інформацію в офіційних
агентствах чи допоміжних організаціях.

БУДЬТЕ В КУРСІ

Примус, торгівля людьми та примусова праця
Послуги з працевлаштування, незалежно від того, державна чи приватна компанія
їх надає, не повинні бути платними! Практика оплати таких послуг призводить до нерозв'язних
боргових зобов'язань. Можливо, ви не зможете вийти з трудових відносин доти, доки борг не буде
погашений. Ви не повинні платити аванс будь-якому посереднику, який пропонує вам роботу! І
тим більше ніколи нікому не віддавайте своїх офіційних документів , що засвідчують особу!

Торгівля людьми

Контракт

Торгівля людьми є кримінальним злочином, у
якому особу обдурюють, заманюють у пастку чи
примушують до праці з метою особистої вигоди.
Торгівля людьми може приймати різні форми,
такі як сексуальна експлуатація або інші форми
насильства за ознакою статі, примусова праця,
домашнє рабство чи інша подібна до рабства
практика, примусове жебрацтво чи злочин.

Переконайтеся, що ви маєте трудовий
договір з роботодавцем. Трудовий договір
- це взаємна угода про трудові відносини
з фіксованим робочим часом,
заробітною платою та іншими правами
та обов'язками (страхування тощо).
Бажано, щоб договір був письмовим і складеним
зрозумілою вам мовою.

Ризик сексуальної наруги особливо високий
для жінок та дівчаток. Чоловіки та хлопчики
часто стають жертвами торговців людьми
та примусової праці в основних секторах
застосування низькокваліфікованої робочої
сили, включаючи будівельну, м'ясну та інші галузі
масового виробництва.

Завжди запитуйте контактні дані у роботодавця
та перевіряйте їх. Поділіться інформацією
про ваше місце перебування з довіреними
контактами.

Мінімальна заробітна плата

Проживання та харчування

У Німеччині мінімальна заробітна плата до
податкових відрахувань становить €10,45 , а з
жовтня 2022 року — €12 . Переконайтеся, що
ваша погодинна заробітна плата не нижча за цю
мінімальну заробітну плату.

Ретельно зважте, чи ви хочете отримувати
житло і харчування від роботодавця.
Витрати на цю послугу часто вираховують з
вашої заробітної плати. Насправді це створює
залежність від вашого роботодавця, а іноді
породжує високу заборгованість. Також
наслідком такого рішення може бути ізоляція,
що робить вас вразливими для насильства та
утисків.

Вимагайте хоч би цю заробітну плату. У випадку,
якщо ви не отримуєте дохід після роботи за
контрактом, проінформуйте про це офіційні
органи або організацію, яка вас підтримує.
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Знайди хорошу роботу

Безпечне працевлаштування без експлуатації та дискримінації
Завжди запитуйте себе
Ця пропозиція про роботу
існує насправді чи це може
бути шахрайством?

Інформація про
роботу чітка
й зрозуміла?

Ви отримали контракт із
фіксованою зарплатою?

На що ще звернути увагу
Якщо ви нещодавно залишили Україну й маєте українське громадянство , ви можете
залишатися і працювати в Німеччині без візи. Проте реєстрація в органах у справах іноземців
за місцем вашого проживання дає вам захист. Навіть якщо ви можете забезпечити себе в
короткостроковій перспективі (залишитися з друзями чи родичами), реєстрація є ключем до зниження
вразливості. Ви можете отримувати соціальну допомогу та за необхідності знайти нове житло.

Додаткові ресурси
Faire Integration
Консультування з питань трудових прав українською та російською мовами

www.faire-integration.de
(+49) 30 212 40 544
sfi@dgb-bildungswerk.de

Державна служба зайнятості
Шукаєте роботу? Служба профорієнтації Федерального агентства
зайнятості населення може вас підтримати!

www.arbeitsagentur.de/ukraine
(+49) 911 178-7915

Федеральне міністерство праці та соціальних справ
Огляд системи охорони праці у Німеччині та відповідних правових норм.

www.bmas.de
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