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*** Corona khủng hoảng*** 

Up-to-date thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vi, tự làm chủ và các freelancer 

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong cuộc khủng hoảng, 

gọi cho chúng tôi hoặc email cho chúng tôi-tất cả các chi tiết liên lạc có thể được tìm 

thấy ở phía sau! 

Chúng tôi hỗ trợ các chủ đề sau hoặc kết nối bạn với các chuyên gia của chúng tôi: 

Trả tiền cho nhân viên/thời gian làm việc ngắn hạn: bạn cần hỗ trợ tài chính để bạn có thể tiếp 
tục thanh toán cho nhân viên/người học của mình. 

Các Trung tâm và dịch vụ bổ sung: Bởi vì Corona, bạn có doanh thu ít hơn/thu nhập-hỗ trợ cho 

các ứng dụng EKS. 

Bảo mật cơ bản/ Hartz IV: Họ không còn có bất kỳ thu nhập vì Corona. 

Freelancer, Solo tự làm, doanh nghiệp nhỏ –Họ cần sự giúp đỡ khẩn cấp vì thất bại của công 
việc. 

Ngân hàng: Bạn muốn hoãn việc hoàn trả khoản vay ngân hàng của bạn. 

Tín dụng: Bạn muốn lấy ra một khoản vay, ví dụ như từ KfW. 

Đóng góp an ninh xã hội: bạn muốn hoãn thanh toán những đóng góp của bạn. 

Luật lao động trong cuộc khủng hoảng Corona-bạn không biết làm thế nào để hành xử liên 
quan đến ngày lễ, nghỉ ốm, văn phòng nhà, sa thải, vv 

Hoãn thuế: bạn muốn hoãn tiến bộ thuế của bạn.Hoãn thuế: bạn muốn hoãn tiến bộ thuế của 
bạn. 

Cho thuê và nhà cung cấp: bạn muốn giảm chi phí vận hành (cho thuê, chi phí cung cấp, trả nợ, 
v.v.). 

Bạn có thể chèn viện trợ khẩn cấp từ các quốc kỳ liên bang cá nhân ở đây 
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Địa chỉ liên lạc khu vực của bạn * ở các bang liên bang, những người có thể hỗ 
trợ bạn bằng điện thoại và/hoặc qua e-mail: 

 

Baden-Württemberg: ikubiz, E-mail: kontakt@ikubiz.de  

Giampaolo Silvestri, Pro Social Business e.V., E-mail: coronaservice@prosocialbusiness.de, Tel.: 0621 

- 70291555 

Bayern: Rainer Aliochin, AAU e.V. Nürnberg, E-Mail: ali@aauev.de, Tel.: 0911-23986689  

Berlin: Begońa de la Marta, frauenalia e.V., E-Mail: info@frauenalia.com, Tel: 030-28 65 63 04 

Brandenburg: Julia Plotz, Social Impact gGmbH, E-Mail: plot@socialimpact.eu, Mobil: 0176 16 11 34 9, 
E.Barwinska-Hohenberger, E-mail: barwinska-hohenberger@socialimpact.eu, Mobil.: 0176 16 11 34 
93 

Bremen: Agnes Knelangen, WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, E-Mail: agnes.knelangen@wfb-

bremen.de, Tel.: 0421-163399473  

Hamburg: Katarzyna Rogacka-Michels, asm e.V., E-Mail: katarzyna.rogacka@asm-hh.de, Tel. 040-

36138-768 

Hessen: Anja Kallabis-von Salzen, Verein für Kultur und Bildung e.V., E-Mail: iq-hessen@kubi.info, Tel.: 

069-87 00 258-31 / 32 

Ramona Lange, Frauenbetriebe e.V., E-Mail: ramona.lange@jumpp.de, Telefon: 069-715 89 55-0 

Nordrhein-Westfalen: Martin Kaufmann, VJAAD Migrafrica e.V. Köln, E-mail: kaufmann@migrafrica.org, 
Tel.: 0178 - 3293021/0221 - 99390435 

Rheinland-Pfalz: Karin Silvestri, Pro Social Business, E-Mail: k.silvestri@prosocialbusiness.de, 

Tel.:06321-9653100 

Saarland: Stefanie Valcic-Manstein, FITT gGmbH, valcic-manstein@gim-htw.de, 0681-5867-708 

Sera Babakus FITT gGmbH, E-Mail: sera.babakus@gim-htw.de, 0681-5867-99013 

Sachsen: Fachinformationszentrum Zuwanderung, E-Mail: fizu-leipzig@exis.de, Tel.: 0800/772 30 00 

Sachsen-Anhalt: Elke Orlowski, Institut für Berufspädagogik, E-Mail: orlowski@ibp-bildung.de 

Schleswig-Holstein: Ludmilla Babayan, Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V., E-Mail: souvera-

en@frsh.de,Tel.: 0431-556 853 67 

Stefanie Kohlmorgen, Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V., E-mail: Stefa-

nie.kohlmorgen@frauennetzwerk-sh.de, Tel.: 0431- 300 347 16 

Thüringen: Johannes Cämmerer, Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V., E-mail: Caemme-

rer@bwtw.de, Tel.: 0361 60155-343 / Mobil: 0171 4957080 

 


