
İşsizlik ve
Sosyal Haklar 
Danışmanlığı

Die „Solidarische Hilfe e.V.“ 
Dayanışma ve yardımlaşma derneği,

Solidarische Hilfe e.V.

► Erkek, kadın, genç, yaşlı, öğrenci, çalışan veya 
işsiz, sağlıklı ya da hasta, evli veya bekar farkı gö-
zetmeksizin herkese destek vermektedir.

► Doğduğunuz yerden, nereden geldiğinizden, 
hangi ciltrengine yada hangi dine ait olduğunuzdan 
bağımsız olarak sizlere destek çalışmalarımızı sür-
dürmekteyiz.

► İşsizlikle birlikte gelişen problemlerinizde, meslek 
eğitimini yürüteceğiniz alanın bulunamamasında, 
hastalıkla, boşanmayla veya buna benzer yaşamsal 
değişimlerle oluşan problemleri nizde ve üstelik bu 
gelişimlerin bir zorunluluğu olarak yetkili kurumlar-
dan yardım başvurularınızda sizlere desteklerimiz 
devam edecektir. 

► Danışmanlarımız sorularınızı yanıtlamak ve ya-
sal kurumlar karşısında haklarınızı ve imkanlarınızı 
elde edebilmeniz için ellerinden geleni yapa-
caklardır.     
 
► Gerekliliği halinde bizler sizlere başvuru 
formlarınızın doldurulması ve yazılımında da 
yardım edeceğiz.

► Danışmanlığımız özel ve güvenirlidir!

İşsizler- ve Sosyal Haklar-Danışmanlığı

Açık Danışma Saatleri: 

Bremen-Ost (Hastedt) 
Stresemannstraße 54 | 28207 Bremen
Mo. und Do. 9 - 12 Uhr | Di. 14 -16.30 Uhr 
Tel.: 0421 - 696 7587 12

Bremen-Mitte (Doventor) 
Doventorsteinweg 45 | 28195 Bremen
Mo. und Fr. 14 - 17.30 Uhr 
Tel.: 0421 - 16 53 791

Bremen-Süd (Neustadt)
Kornstraße 13 | 28201 Bremen
Mo. bis Do. 9 - 12.30 Uhr | Mi. 14 -16.30 Uhr 
Tel.: 0421 - 50 40 36
Öncelikle çalışanlar ve kursiyerler:

Bremen-Nord (Vegesack)
Gerhard-Rohlfs-Str. 16 | 28757 Bremen
Mo. bis Do. 9 - 12.30 Uhr 
Di. und  Do. 14 - 17.30 Uhr
Tel.: 0421 - 65 86 966
Öncelikle çalışanlar ve kursiyerler:

Senatör tarafından sponsor (orta Bremen-Mitte) 

Ekonomi, emek ve Avrupa fonlarından limanlar 

Sosyal Fonu.

Stand: März 2019

www.solidarische-hilfe.de

Zertifi zierte Beratungsstellen: Nord/Süd/Ost
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Diğer çalışma alanları
ve hizmetlerimiz   

Solidarische Hilfe e.V. 
Kayıtlı dayanışma ve yardımlaşma derneğin

Dayanışma ve yardımlaşma derneği sosyopolitik ilgi 
alanlarını kapsayıp, çalışmalarını dargelirli insanları 
hedefleyerek gerçekleştirmektedir.
1987 den bu yana çeşitli semtlerde hizmet veren 
bu kurum işsizlere, işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya 
kal-anlara, sosyal yardım alanlara ve diğer dargelirli-
lere profesyonel danışma hizmeti vermektedir.  

► Vatandaşlara yardımlar, yükümlülükler, haklar ve 
sosyal yardım koşulları konularında bilgiler ver-mek-
teyiz.

► Bilgilendirmelerimiz, İş ve işci bulma kurumu 
Agentur für Arbeit/Jobcenter) ve sosyal kurum (Amt 
für soziale Dienste) ile yaşanılan problemleri de 
kapsamaktadır.

► Bu kurumlar ile oluşan yanlış anlaşılmaları 
dü-zeltmek, problemleri çözmek için üzerimize 
düşeni yaptığımız gibi, haklarınızı savunmanızda da 
size destek vermekteyiz.

► İşsizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalan çalışanları 
bilgilendiriyoruz.

► Haklarınız konusunda sizleri bilgilendirip, bu 
doğrultuda yapacağınız başvurularda sizlere de-
stek olmaktayız. Örneğin : Konut yardımı, Ebeveyn 
Yardımı, Bakım Avansı gibi.

► Sizleri, özel sıkıntı durumlarınızda elde 
edebileceğiniz parasal yardımlar konusunda
bilgilen-dirmekteyiz.

► Diğer tüm yan konularda da sizlere birinci elden 
bilgilendirme sunmaktayız.

► Sizleri, kanun değişiklikleri ve değişme ihtimali 
olan kanunlar konusunda bilgilendirmekteyiz.

► Bizler, benzer konularda hizmet veren diğer bil-
gi-lendirme kurumları ile de bağlantıda bulunmaktayız.

Solidarische Hilfe e.V.
Spendenkonto: Konto 100 5859

Sparkasse Bremen -  BLZ 290 501 01
IBAN: DE20290501010001005859

BIC: SBREDE22XXX

► Sosyopolitik konularda ve kanun değişikli- kle-
rinde konum bildirimleri gerçekleştirmekteyiz.

► Aktüel sorunlar üzerine Danışma ve bilgilen-dir-
me bildirileri üretmekteyiz.

► İstemleriniz doğrultusunda danışmanlarımız, 
konuşmacılarımız, uzmanlık alanları ve diğer 
si-yasi ve yasal konularda sizleri bilgilendirmeye 
hazırdırlar.

► Bizler çalışmalarımızı Bremen iş piyasası ve 
sosyal politika alanlarında sürdürmekteyiz.

► Bizler kendimizi işsizlik ve yoksulluk konu-
larında kamu çalışmaları yaparak ifade etmekteyiz.

► Bizler bölgeler üstü gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarımızı BAG PLESA (Eski BAG SHI 
İşsizler ve sosyal yardım insiyatifi  Federal 
çalışma birliği) ile yürüt-mekteyiz.

Danışma ve bilgilendirme


