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Δελτίο Τύπου 

Υφυπουργός Güler στην περιφέρεια 
Gütersloh: «Εδώ λαμβάνει χώρα ένα 
μεγαλειώδες έργο – από πλευράς, ωστόσο, 
πολιτικής ένταξης, αυτό αποτελεί και ένα 
κάλεσμα αφύπνισης.» 

Το κοινοτικό κέντρο ένταξης και τα κοινοτικά πρακτορεία ένταξης 
παρέχουν υποστήριξη ιδίως στη γλωσσική διαμεσολάβηση κατά 
την πανδημία του κορονοϊού 

Το Υπουργείο Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης 

ανακοινώνει τα εξής: 

Η Υφυπουργός Ένταξης, Serap Güler, επισκέφθηκε το Κοινοτικό 

Κέντρο Ένταξης και τα δύο Πρακτορεία Ένταξης του γερμανικού 

Ερυθρού Σταυρού DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V (DRK) 

και του γερμανικού οργανισμού εργατικής αρωγής AWO OWL e.V. 

(AWO) στην περιφέρεια Gütersloh, για να ενημερωθεί για την εργασία 

τους κατά την εμφάνιση του κορονοϊού. 

Υφυπουργός Güler: «Η γρήγορη και απρόσκοπτη υποστήριξη των 

κοινοτικών φορέων ένταξης στην περιφέρεια Gütersloh για την 

καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού αξίζει μεγάλη αναγνώριση. 

Αισθάνομαι εξαιρετικά ευγνώμων για τη δραστηριοποίηση του Κοινοτικού 

Κέντρου Ένταξης και των πρακτορείων ένταξης του DRK και του AWO. 

Κατά τις επιτόπιες συνομιλίες αντιλήφθηκα με πόση πολλή 

δραστηριοποίηση οι μόνιμοι απασχολούμενοι και οι εθελοντές είναι αυτή 

τη στιγμή δίπλα στους ανθρώπους από τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή 

η κινητοποίηση βοηθά πολύ τους ενδιαφερόμενους αυτήν την τρέχουσα 

δύσκολη εποχή. Ακριβώς τώρα έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν οι 

άνθρωποι από που μπορούν να λάβουν πληροφορίες και βοήθεια.» 
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γραμμή άμεσης στήριξης για πολίτες από τη Βουλγαρία, την Πολωνία και 

τη Ρουμανία, με την οποία απαντώνται ερωτήσεις γύρω από τον 

κορονοϊό στην εκάστοτε μητρική γλώσσα. Εδώ συγκαταλέγονται και 

θέματα εργατικού δικαίου. Το DRK στην περιφέρεια Gütersloh 

δραστηριοποιείται κυρίως στους ελέγχους, τον ανεφοδιασμό και τη 

φροντίδα των ατόμων που είναι σε καραντίνα. Μία σημαντική εργασία 

είναι, επίσης, η επιτόπια συγκέντρωση της κινητοποίησης των εθελοντών. 

Αυτήν την περίοδο, το πρακτορείο ένταξης του AWO OWL e.V. 

υποστηρίζει μία δράση, με την οποία οι άνθρωποι που βρίσκονται σε 

καραντίνα λαμβάνουν πακέτα αλληλεγγύης. Επιπλέον, διοργανώνουν 

εράνους για τους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα διερευνώνται οι ανάγκες 

που μπορεί να προκύψουν μετά την καραντίνα, για να είναι δυνατή στη 

συνέχεια η επιτόπια παροχή ανάλογων προσφορών στους ανθρώπους. 

Το συμβάν μόλυνσης στη βιομηχανία κρέατος στην περιφέρεια Gütersloh 

δείχνει ακόμα περισσότερο πόσο πολύ οι επισφαλείς εργασιακές σχέσεις 

εμποδίζουν την ένταξη των ανθρώπων στην κοινωνία. 

«Αυτό που βιώνουμε αυτήν τη στιγμή σε σχέση με το συμβάν στην 

εταιρεία Tönnies και τους υπεργολάβους είναι απεχθές και βαθύτατα 

επαίσχυντο. Οι εργαζόμενες/εργαζόμενοι σε εργοστάσια σε όλο τον 

κόσμο εν μέρει ζουν απομονωμένοι και χωρίς επαφές με την κοινωνία 

εδώ και πολλά χρόνια. Το ελάχιστο που ζητάμε από τις εταιρείες είναι να 

παρέχουν σε αλλοδαπούς εργαζόμενους τη δυνατότητα της εκμάθησης 

της γλώσσας και της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή», διασαφήνισε η 

Υφυπουργός Güler. 

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία είναι το μοναδικό ομοσπονδιακό κρατίδιο, 

στο οποίο υπάρχουν Κοινοτικά Κέντρα Ένταξης. Οι 54 εγκαταστάσεις 

στο κρατίδιο παρέχουν προγράμματα για παιδιά και εφήβους με ιστορικό 

μετανάστευσης, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση των ευκαιριών 

εκπαίδευσης. Επιπλέον, συντονίζουν τις δραστηριότητες και τα 

προγράμματα των κοινοτήτων και των ανεξάρτητων φορέων σε σχέση με 

την ένταξη και τη συνύπαρξη με σεβασμό στην πολυμορφία. Από το 

2015, τα Κοινοτικά Κέντρα Ένταξης υποστηρίζουν στα πλαίσια του 
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προγράμματος του κρατιδίου KOMM-AN NRW τους πολίτες που 

φροντίζουν επιτόπου για τους πρόσφυγες. 

Ως άλλη μια μοναδική δομή σε όλη την Ομοσπονδία, το κρατίδιο βοηθά 

επιπλέον 186 πρακτορεία ένταξης των χορηγών της δωρεάν υπηρεσίας 

κοινωνικής πρόνοιας στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Αυτά τα 

πρακτορεία προσφέρουν προγράμματα ένταξης αναλόγως των 

αναγκών σε κοινωνικούς χώρους του κρατιδίου. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, τα πρακτορεία ένταξης συνεργάζονται στενά με τις 

κοινοτικές αρχές και τις υπηρεσίες μετανάστευσης επιτόπου. Χάρη στην 

άμεση προσέγγισή τους στους ανθρώπους και στο επιτόπιο 

περιβάλλον διαβίωσής τους, είναι σε θέση να παρέχουν στοχοθετημένη 

υποστήριξη. 

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο:  

Twitter: @chancennrw  

Facebook: Chancen NRW  

Instagram: chancennrw  

YouTube: Chancen NRW  

Σε περίπτωση ερωτήσεων παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Τύπου 
του Υπουργείου Παιδιών, Οικογένειας, Προσφύγων και Ένταξης, τηλέφωνο 
0211 837-2417. 

Αυτό το δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο και στο Internet, στον ιστότοπο της 
κυβέρνησης του κρατιδίου www.land.nrw 

Υπόδειξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 


