Vlada savezne pokrajine
Sjeverna Rajna-Vestfalija

Priopćenje za javnost

Državna tajnica Güler u okrugu Gütersloh-u:
"Ovdje se upravo rade veličanstvene stvari ali je i poziv na buđenje u smislu politike
integracije."
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Centar za lokalnu integraciju i agencije za integraciju posebno
podupiru poučavanje jezika u Korona-pandemiji
Ministarstvo za mlade, obitelji, izbjeglice i integraciju obavještava:
Državna tajnica za integraciju, Serap Güler, posjetila je Općinski centar za
integraciju i dvije integracijske agencije DRK-Landesverband WestfalenLippe e.V. i AWO OWL e.V. u okrugu Gütersloh, kako bih se informirala o
njihovom radu tijekom izbijanja Korone.
Državna tajnica Güler: "Brza i nekomplicirana potpora općinskih
integracijskih aktera u okrugu Gütersloh-u pri upravljanju Koronapandemije zaslužuje veliko priznanje. Vrlo sam zahvalna na predanost
Općinskog centra za integraciju i integracijskih vlasti DRK-a i AWO-a. U
raspravama na terenu osjetila sam, s koliko entuziazma profesionalci i
volonteri trenutačno su tu za ljude iz jugoistočne Europe. Ovaj entuziazam
jako pomaže onima, koji su pogođeni tijekom ovog teškog vremena.
Upravo sada je od velike važnosti, da ljudi znaju gdje mogu dobiti
informacije i pomoć."

Općinsko središte za integraciju uspostavilo je besplatnu telefonsku liniju
za građane iz Bugarske, Poljske i Rumunjske, kako bi odgovorilo na
pitanja u vezi Korona-pandemije na njihov materinji jezik.
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To također uključuje aspekte radnog prava. DRK u okrugu Gütersloh-u
posebno je uključen u testiranju, brizi i skrbi osoba, koje se nalaze u
karanteni. Jedan važan zadatak jest, da se udruži predanost volontera na
terenu. Agencija za integraciju AWO-a OWL e.V. trenutno podupire
akciju, u kojoj ljudi u karanteni primaju pakete solidarnosti. Također
organiziraju humanitarne akcije prikupljanje sredstava za pogođene
osobe. Osim toga, već se razmatraju potrebe koji mogu nastati nakon
karantene, kako bi se lokalnim stanovništvom ponudile odgovarajuće
potpore .
Slučaj Infekcija u mesnoj industriji u okrugu Gütersloh-u, pokazuje još
jednom, kako vrlo nesigurni radni uvjeti sprječavaju integraciju ljudi u
društvo.
"Ono što trenutno doživljavamo oko onoga što se događa u Tönnies i
njihovim podizvođačima je uznemirujuće i duboko sramotno. Tvornički
radnici iz cijelog svijeta godinama žive u izolaciji i bez kontakta s lokalnim
društvom. Ono najmanje što od tvrtki zahtijevamo jest, da se stranim
radnicima omogući stjecanje jezika i sudjelovanje u društvenom životu",
izjavila je državna tajnica Güler.

Sjeverna Rajna-Vestfalija je jedina savezna država u kojoj postoje
općinski integracijski centri. 54 institucije diljem savezne pokrajine nude
usluge za djecu i mlade s imigracijskom poviješću za poboljšanje
obrazovnih mogućnosti. Osim toga, koordiniraju aktivnosti i ponude
općina i neovisnih institucija u pogledu integracije i suživota u različitosti.
Od 2015, centri za komunalne integracije podupiru građane i građanke u
sustavu državnog programa KOMM-AN NRW, koji se brinu o
izbjeglicama na licu mjesta.
Kao jedinstvena struktura diljem saveza, savezna pokrajina trenutačno
podupire 186 integracijskih agencija pod pokroviteljstvom Freie
Wohlfahrtspflege NRW. Oni nude usluge integracije utemeljene na
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potrebama diljem zemlje u društvenim područjima. Agencije za
integraciju blisko surađuju s lokalnim strukturama i migracijskim
službama. Zbog svoje bliskosti sa ljudima i njihovim lokalnim životima,
oni su u mogućnosti pružiti ciljanu podršku.
Pratite nas na Internetu:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW

Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se uredu za javnost Ministarstva za djecu,
obitelj, izbjeglice i integraciju na telefon 0211 837-2417.
Ovo priopćenje za javnost dostupno je i na Internetu na web stranici državne Vlade
na www.land.nrw

Obavijest o zaštiti podataka u vezi s društvenim medijima
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