BABS
Poradna pro zahraniční zaměstnance v Sasku
Na prosazování volného pohybu pracovníků za spravedlivých
podmínek a podporu rovného zacházení se zaměstnanci z členských států EU v Sasku
Poradna pro zahraniční zaměstnance v Sasku (BABS) poskytuje
podporu všem zahraničním zaměstnankyním a zaměstnancům, zejména z členských států EU, kteří v Sasku vykonávají činnost nebo
to konkrétně plánují, i jejich rodinným příslušníkům. Poradenství je
poskytováno osobám zaměstnaným na území Saska nebo zaměstnankyním či zaměstnancům vyslaným do Saska.
Poradna byla zřízena a je provozována spolkem IGR ELAN e.V. na
základě pověření Saského státního ministerstva hospodářství, práce
a dopravy (SMWA).
Poradenské služby
•
•
•
•

jsou určeny pro zaměstnance z jiných členských států EU, kteří
vykonávají činnost ve Svobodném státě Sasko, a jejich rodinné
příslušníky,
zahrnují počáteční poradenství v otázkách pracovního a sociálního práva, avšak nezahrnují právní zastoupení v soudních sporech,
jsou poskytovány v několika jazycích (němčina, čeština, polština,
slovenština, maďarština, rumunština a angličtina)
telefonicky, e-mailem, osobně či jako terénní poradenství nebo
mobilní poradenství formou výjezdů.

Priority
Otázky pracovního práva:
• pracovní smlouva
• mzdové nároky / minimální mzda
• pracovní doba
• nárok na dovolenou
• výpověď
• pracovní úrazy
• rozdíly mezi skutečnou a předstíranou samostatnou výdělečnou
činností
• mobbing/diskriminace atd.
Otázky sociálního práva:
• přídavky na děti
• nezaměstnanost / podpora v nezaměstnanosti
• zdravotní a nemocenské pojištění a pojištění pro případ dlouhodobé péče
• důchodové pojištění
• úrazové pojištění zaměstnanců
• rodinné dávky atd.
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Poradna v Drážďanech
Volkshaus Dresden – Schützenplatz 14 (1. patro), 01067 Dresden
Leona Bláhová
tel.:		
+49 351 85092728
mail:
leona.blahova@babs-online.eu
jazyky:
němčina, čeština, slovenština, angličtina
Paulína Bukaiová
tel.:
+49 351 85092729
mail:
paulina.bukaiova@babs-online.eu
jazyky:
němčina, slovenština, polština, čeština, angličtina
Poradna v Lipsku
Listhaus Leipzig – Rosa-Luxemburg-Str. 27 (přízemí), 04103 Leipzig
Paulina Sokolowska
tel.:
+49 341 68413085
mail:
paulina.sokolowska@babs-online.eu
jazyky:
němčina, polština, angličtina
Ünige Albert
tel.:		
+49 341 68413086
mail:
uenige.albert@babs-online.eu
jazyky:
němčina, rumunština, maďarština, angličtina
Řízení chodu kanceláří v Drážďanech a Lipsku
Melanie Claus
tel.:
+49 351 85092730
mail:
melanie.claus@babs-online.eu
jazyky:
němčina, angličtina

Poradna je financována z daňových prostředků na základě rozpočtu
schváleného poslanci Saského zemského sněmu.

