Die KEAs - Kölner Erwerbslose in Aktion
Unveränderter Nachdruck erlaubt.
Kölner Erwerbslosen-Anzeiger. (Köln'deki
•
Jobcenterlerde yapılan eylemlerde KEAs
tarafından dağıtılıyor. İnternette de
www.die-keas.org/kea adresinden okunabilir.

Naturfreundehaus
Kapellenstr. 9a
51103 Köln-Kalk

Kölnlü işsizler hareketi

Die KEAs e.V.

Hayatta kalabilme kılavuzu

Kein Termin erforderlich!

Her Çarşamba saat 11.00-14.00 arası

Danışma:
• www.die-keas.org
• www.tacheles-sozialhilfe.de
• www.elo-forum.org
Bunlardan üçünün internet adreslerini veriyoruz:

Bilgiler
Jobcenter'e hiçbir zaman
tek başınıza gitmeyin
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İtiraz edin!

Dergiler:

Basin maddesi kuponları yalnızca alkol,
uyuşturucu bağımlılığı eya
paranın
hesaplı kullanılmadığının bilindiği
durumlarda verilebilir.
Dilekçenin
vaktinde işleme konulmaması,
bilgisayarların bozuk olması veya başka
nedenlerle para yerine kupon verilemez.
Bu durumlarda para başvuran kişinin
eline verilmek zorundadır. Verilmemesi
halinde sizinle
ilgilenen görevliyi
üstlerine şikayet edin. Besin maddesi
kuponları
kişinin onursuzlaştırılması
demektir.

Jobcenter'e rağmen
hayatta
kalabilmek
oldukça zor ama imkansız değil.
Sizi
bilgilendirmek için değişik internet sayfaları ve
danışma merkezleri oluşturuldu.

Besin maddesi kuponları

Jobcenter'e hiçbir zaman tek başınıza gitmeyin.
Nelerle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Hangi
işlerde çalışacağınıza dair bilgi vermek veya iş
önerileri üzerine görüşmek için gittiğiniz
kurumdan zorunlulukları içeren
bir
Eingliederungsvereinbarung (İşe alma/uyum
sözleşmesi) ile çıkabilirsiniz. Belki de kiranızın
bir bölümünü üstleneceğinizi kabul ettiğiniz bir
sözleşme imzalayabilirsiniz. Şöyle ya da böyle
sizi bile bile haksızlığa uğratabilirler ve elinizden
bu haksızlığa gönüllü olarak tahammül
edeceğinize dair bir yazı alabilirler. Herkes
Jobcenter'deki randevusuna
güvendiği bir
kişiyle gitme hakkına sahiptir. Refakatçılar geri
çevrilemez, bu kişiler hem tanık hem de
danışacağınız kişi işlevini
görür. Hem de
yanınızda bir kişi olunca memurlar daha nazik
olurlar ve barışçıl davranırlar.
Jobcenter görevlilerine email adresinizi veya
telefon numaranızı vermeyin.
Adresiniz
yeterlidir.

Alındı belgesini unutmayın

Eingliederungsvereinbarung

İtiraz hakkı
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Başvurulması gereken mahkeme:
Sozialgericht Köln
An den Dominikanern 2
50668 Köln
Her türlü cezalandırma ve yaptırıma itiraz
etme hakkına sahipsiniz.
Size
bildirilmesinden sonraki bir ay içinde itiraz
etmeniz zorunludur. İtirazınıza 3 ay içinde
cevap verilmek zorunluluğu vardır. Bu süre
içinde cevap verilmezse 'seyirci kalma'
nedeniyle yargıya
başvurabilirsiniz.
İtirazınıza paralel olarak acil karar çıkarma
başvurusunda da bulunabilirsiniz. Özellikle
paranız yüzde 30 veya daha
fazla
kesilecekse ya da sizi 1 Euro'luk işe
gönderiyorlarsa acil karar çıkartmanız çok
önemlidir. herhangi bir yaptırım haberi, kararı
olmamasına rağmen Jobcenter paranızı
ödemiyorsa Leistungsklage-Ödeme Davası
açmanız gereklidir. Buna da acil dava şeklinde
başvurulabilir. Başvuru sözlü ya da yazılı
yapılabilir.

Kira ve kalorifer

(İşe alma/uyum sözleşmesi)
Jobcenterlerde her gün çok sayıda belge
kayboluyor. Bazen bir dosya
tümüyle
kaybolabiliyor. İşsizlik dilekçesi, kira belgesi,
hastalık
raporunuzu vermediğiniz iddia
edilebiliyor. Bu belgeleri vermediğiniz için
cezalandırılıyorsunuz. Bunun önüne geçmek
için Jobcenter'de sizinle ilgilenen memura
veya girişteki gişelerdeki görevlilere
verdiğiniz her belge için alındı belgesi talep
edin. Jobcenter'e vermeniz gereken belgenin
fotokopisini yapın ve belgenin orjinalini
verdiğiniz görevlinin fotokopinin üzerine o
günün tarihini içeren damgayı vurmasını
isteyin.
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Eingliederungsvereinbarung (İşe alma/uyum
sözleşmesi), iş piyasasında iş bulma şansınız
arttırmak için değil, değişik yaptırımlarla her
sunulan işi kabul etmenizi sağlamak için
imzalatılan bir belgedir.
Örneğin her
başvurandan belli sayıda iş başvuru dilekçesi
yazması istenir, yapmazsanız cezalandırılırsınız.
Anlamsız ve aslında yasadışı olan 1 Euro'luk
işleri kabul etmeniz istenir, etmezseniz
cezalandırılırsınız.
Çalışma Dairesi yöneticileri, hiç kimsenin kabul
edemeyeceği koşullar
içeren
Eingliederungsvereinbarung (İşe alma/uyum
sözleşmesi) imzalamaya
zorlanamayacağını
söyleseler, işsizlere 15 gün düşünme süresi
verildiğini belirtseler de memurlar sözleşmeyi
hemen imzalamanızı isterler. Kesinlikle zaman
isteyin ve işsizler için çalışan bir dernek veya
kuruma giderek bilgi alın. İmzalamadığınızda
cezalandırılacağınızı belirten bir mektup alırsınız
hemen itiraz edin.
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Jobcenter evinizin kirasını, yan giderlerini ve
kalorifer masrafını üstlenmek zorundadır. Bu
masrafların esas olarak tümüyle üstlenilmesi
gerekir. Ancak evinizin kirasının çok yüksek
olduğu, ısıtma için daha ekonomik yollar
bulmanız söylenebilir. Eğer bu gerekçeleri
içeren bir mektup alırsanız hemen danışma
merkezlerine başvurun. Birlikte
birşeyler
başarabilirsiniz, mektuba tepki vermemeniz
halinde başınıza iş açabilirsiniz. Jobcenter,
kiranızın çok yüksek olduğunu ileri sürerek
sadece bir kısmını üstlenebilir. Kesinlikle itiraz
edin. Yeni bir eve taşınmak istiyorsanız
Jobcenter'den izin almayı unutmayın. izin
verilmemesi durumunda hukuki yollarla itiraz
edin.
İzinsiz taşınmalarda ise kapora vermeyin ve
Jobcenter'in üstlenebileceği, birkaç ay sonra
kiraya zam gelmeyeceği güvencesi verilen
evleri tutun.
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