Какво трябва да направите, ако загубите работа заради коронавируса?
Понастоящем е възможно прекратяване на трудовото правоотношение или преминаване към
непълно работно време заради епидемията от коронавируса.
Вие разполагате с различни възможности да подсигурите Вашата издръжка на живот при
безработица или намалени доходи, ако не сте в състояние веднага да си намерите нова работа:
Помощ
Парично обезщетение
за безработица I
(ALG I)

Адрес
Агенция по труда,
Лангер Вег 9б,
33332 Гютерсло

Контакт
0521 / 587 5000
0800 / 4 5555 – 00
https://www.arbeitsagentur.de

Условие = Вие сте упражнявали трудова дейност, която е предмет на задължително социално
осигуряване най-малко 12 месеца през последните 30 месеца преди регистрацията Ви като
безработни
Добавка към детските
надбавки (KiZ) &
детски надбавки

Семейна каса Билефелд,
Вернер-Бок-Щрасе 8,
33602 Билефелд

0800 / 4 5555 – 30
https://www.arbeitsagentur.de

Условие = Доходът на Вашето семейство да възлиза най-малко на 900 евро (за двойка) или на
600 евро (за самотен родител) и Вие да получавате детски надбавки.
Помощ за жилищни
нужди
Wohngeld

Помощта за жилищни нужди е държавна парична помощ за покриване
на наем или за жилищни разходи (за собственички и собственици на
жилище). По всички въпроси, които касаят определянето на Вашето
право на помощ за жилищни нужди, моля да се обръщате към
компетентната служба за помощ за жилищни нужди във Вашето
населено място. Вашето кметство също може да Ви помогне.

Условие = Доходът на всички членове на домакинството не е достатъчен, за да се покриват
разходите за квартира и издръжката на живот.
Ако нямате право или имате само минимално право на тези помощи, би могло да се помисли за
парично обезщетение за безработица ІІ (ALG II).
Моля имайте предвид:
Право на парично обезщетение за безработица ІІ имат на първо място хората, които не
могат чрез труд да осигурят своята издръжка на живот. Те са длъжни да влагат своя труд
на пълно работно време за осигуряване издръжката на живот и по принцип да приемат
всяко предложение за работа (сравни §§ 2, 10 от Социалния кодекс ІІ).
Ако е необходимо да се подаде заявление за ALG II и Вие искате за пръв път да установите
контакт с нас, моля да използвате следната информационна телефонна линия:
Населено място
Гютерсло, Шлос Холте-Щукенброк, Верл и
Харзевинкел

Контакт
05241 / 85 4409
05241 / 85 4402

Реда-Виденбрюк,
Херцеброк-Клархолц, Ритберг,
Лангенберг

05241 / 85 4911

Хале/Вестфалия, Вертер, Боргхолцхаузен,
Ферсмолд и Щайнхаген

05241 / 85 4832

Допълнителна информация ще намерите на:
https://www.kreis-guetersloh.de/themen/jobcenter-kreis-guetersloh/
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2

Bulgarisch

