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Общинският интеграционен център и интеграционните агенции
осигуряват подкрепа специално за преподаването на езици в
условията на пандемията от коронавирус
Министерството за децата, семейството, бежанците и
интеграцията съобщава:
Държавният

секретар

по

интеграцията

Серап

Гюлер

посети

общинския интеграционен център и двете интеграционни агенции на
DRK Landesverband Westfalen-Lippe eV и AWO OWL eV в окръг
Гютерсло, за да се информира за работата им от началото на
ситуацията с коронавируса.
Държавен секретар Гюлер: „Бързата и неусложнена процедура по
подкрепа на участниците в общинската интеграция в окръг Гютерсло
при справяне с пандемията от коронавируса заслужава голямо
признание. Много съм благодарна за ангажираността на Общинския
интеграционен център и интеграционните агенции на DRK и AWO. По
време на дискусиите на място се убедих какви усилия полагат в
момента работещите и доброволците за хората от Югоизточна
Европа. Този ангажимент помага много на засегнатите в сегашните
трудни времена. Сега е особено важно хората да знаят къде да
получат информация и помощ.“
Общинският център за интеграция създаде безплатна телефонна
линия за граждани от България, Полша и Румъния, за да отговаря на
въпроси за коронавируса на майчиния им език.
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Това включва и аспекти на трудовото законодателство. DRK в окръг
Гютерсло е силно ангажиран с тестването, обгрижването и
подкрепата за хората, които са в карантина. Важна задача е също
да се обединят дейностите на доброволците на място. Агенцията по
интеграцията на AWO OWL e.V. в момента подкрепя кампания, в
която хората в карантина получават пакети за солидарност. Също
така се организира набиране на средства за засегнатите лица.
Освен това вече се обмисля, какви потребности могат да възникнат
след карантината, за да могат впоследствие да се предложат
подходящи оферти за хората по места.
Ходът на инфекцията в месарската промишленост в окръг Гютерсло
за пореден път показа колко пречат несигурните работни отношения
на интеграцията на хората в обществото.
„Това, което в момента преживяваме в дружество „Tönnies“ и
подизпълнителите ѝ, е смущаващо и ни кара да се срамуваме.
Работници от цял свят живеят изолирано и без обществени
контакти, понякога от много години. Това е най-малкото, което
искаме от компаниите, да дадат възможност на чуждестранните
работници да учат езика и да участват в обществения живот“, заяви
държавният секретар Гюлер.
Северен Рейн-Вестфалия е единствената федерална провинция, в
която има общински центрове за интеграция. 54 национални
институции предлагат в рамките на провинцията оферти за деца и
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организации по отношение на интеграцията и съвместното живеене
в многообразието. От 2015 г. общинските центрове за интеграция
подкрепят граждани, които се грижат за бежанците на място, в
рамките на програмата на провинцията KOMM-AN NRW.
Като допълнителна структура, която е уникална в Германия,
провинцията понастоящем финансира 186 интеграционни агенции,
като доставчици на услуги свързани със Свободната
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социална помощ в Северен Рейн-Вестфалия. Те предлагат
интегрирани предложения, основани на потребностите, в социални
помещения в цялата провинция. Агенциите за интеграция работят
в тясно сътрудничество с общинските структури и миграционните
служби по места. Поради близостта си с хората и тяхната местна
среда, те са в състояние да окажат целенасочена подкрепа.

Следвайте ни онлайн:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на
министерството за децата, семейните въпроси, бежанците и
интеграцията на телефон 0211 837-2417.
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на
правителството на федералната провинция www.land.nrw
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