
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вашите лица за контакт
Ръководство

Управление и работа в консултантски център

Консултантски център за работа

Социално консултиране

Администрация насрочване на срещи

издаване на карта за срещи помощ при

кандидатстване

Обяд и кухня

 

Център за безработни

Организацията

Център за безработни

Рязкото нарастване на безработицата в нашия град и

произтичащото от това обедняване на част от

населението доведоха до основаването на Центъра за

безработни в Монхенгладбах през г

Ние искаме

подобряване на жизненото положение на

търсещите работа

предоставяне на небюрократични съвети

да предложим място за срещи

да се изказваме публично в защита на

интересите на безработните

Фондация Йозеф и Хилда Вилберц в

Монхенгладбах от години подкрепя центъра с

редовни дарения Същото важи и за Фонда за

солидарност на Католическата църква в епархията

Аахен Фондация Диергард също така редовно

подкрепя центъра

Град Монхенгладбах се ангажира да предоставя

имота безплатно и да предоставя социални

консултации чрез договор за услуга

подпомага центъра

със средства от спестовната схема

Подкрепата на проектната област Консултантски

център за работа се осъществява с финансовата

подкрепа на Европейския социален фонд и

провинция Северен Рейн Вестфалия

Български 
Bulgarisch 

Винаги в крак с новостите

Посетете ни във
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mailto:alina.baldauf@arbeitslosenzentrum-mg.de
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Обедно меню

Безработните и хората с ниски доходи

получават редовно обяд в центъра за

безработни За хора с карта за срещи може да

се получи в офиса на центъра за безработни

обядът струва евро а в останалите случаи

евро Деца на възраст до години плащат

евро Кафето струва евро а бутилка

газирана вода евро Вода се сервира

безплатно

Лице за контакти

Работно време

Понеделник до петък

ч

Подлежи на промяна

Администрация 

Администрацията е на ваше разположение за

общи въпроси Тя издава картата за срещата на

масата за обяд Тук можете да се запишете за

консултация за помощ при кандидатстване или

за ползване на компютри за самостоятелно

изготвяне на документи за кандидатстване

Работно време дминистрация: 
Понеделник - петък 10.00 — 14.00ч   

 

 
 

 

Срещи

Консултантски център за

работа

Центъра за безработни предлага на търсещите

работа възможност да се срещнат

Работно време

Понеделник и вторник ч

Сряда и петък ч Четвъртък

ч

Помощ при кандидатстване
Центърът за безработни предлага помощ на тези

които търсят съвет при подготовката и

актуализирането на материали за кандидатстване за

работа За съдействие в тази област е необходима

предварителна уговорка Моля вижте общото

работно време

Здравословен живот в

квартала

Центърът за безработни подкрепя на проекта за
превенция на здравето

Помогнете ни - моля: 
 
За да поддържаме услугите си, разчитаме на 
членство и подкрепа чрез дарения. 

Нашата банкова сметка Stadtspar-
kasse Mönchengladbach IBAN: DE06 

3105 0000 0000 0484 05 

Даренията и безвъзмездните средства могат да 

бъдат приспаднати от данъчната служба.

Консултации

Консултантски център за

работа

В допълнение към предоставянето на

консултации по всички въпроси свързани с

безработицата и трудовата експлоатация

Консултативният център по въпросите на труда

отговаря за сътрудничеството с други институции

в областта на труда и обществеността Службата

отговаря и за управлението на обекта

Социални консултации 
 

Службата за социално консултиране предоставя

индивидуална и психосоциална подкрепа на лицата

които търсят съвет по проблеми свързани с

безработицата и необходимостта от социално

подпомагане Освен това службата си сътрудничи с

други организации в тази работна област

Двете служби за консултиране обикновено са 
отворени през общото работно време на 
центъра за безработица. 

Поради голямото търсене и за да се избегне 
дългото чакане, е необходимо да си запишете 
час, преди да се възползвате от 
консултацията. 

Срещи за консултация могат да се правят по 

телефона, лично или по електронна поща в 

администрацията или в консултативния кабинет 

в посоченото там работно време.
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