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Sekretarz stanu Güler w okręgu Gütersloh:
„W tej chwili dokonuje się tu coś wielkiego
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– jednak pod względem polityki
integracyjnej to także dzwonek alarmowy”.
Gminne Centrum Integracji oraz agencje integracyjne w dobie
pandemii koronawirusa zapewniają przede wszystkim wsparcie
językowe.
Ministerstwo Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji informuje:
Sekretarz stanu ds. integracji, Serap Güler, odwiedziła Gminne
Centrum Integracji oraz dwie agencje integracyjne DRKLandesverband Westfalen-Lippe e.V oraz AWO OWL e.V. w okręgu
Gütersloh, by dowiedzieć się, jak wygląda ich praca podczas
pandemii koronawirusa.
Sekretarz stanu Güler: „Szybkie i nieskomplikowane wsparcie gminnych
agencji integracyjnych w okręgu Gütersloh w okresie walki z pandemią
koronawirusa zasługuje na duże uznanie. Jestem bardzo wdzięczna
Gminnemu Centrum Integracji oraz agencjom integracyjnym DRK i AWO
za zaangażowanie. Podczas rozmów na miejscu czułam, jak wielkie jest
zaangażowanie pracowników etatowych i wolontariuszy w pracę na
rzecz ludzi z Europy Południowo-Wschodniej. To zaangażowanie bardzo
pomaga tym osobom w trudnym czasie. Właśnie teraz jest niezwykle
ważne, by ludzie wiedzieli, gdzie mogą uzyskać informacje i pomoc”.
Gminne Centrum Integracji uruchomiło bezpłatną infolinię dla obywateli i
obywatelek z Bułgarii, Polski i Rumunii, w której mogą oni w swym
ojczystym języku uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania
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dotyczące koronawirusa. Obejmuje to także kwestie związane z prawem
pracy. DRK w okręgu Gütersloh angażuje się przede wszystkim w
przeprowadzanie testów, a także zaopatrzenie i wsparcie osób, które
znajdują się w kwarantannie. Ważne zadanie polega także na organizacji
pracy wolontariuszy na miejscu. Agencja integracyjna AWO OWL e.V.
wspiera obecnie akcję polegającą na przekazywaniu osobom
znajdującym się w kwarantannie paczek solidarnościowych. Ponadto
organizuje ona zbiórki darowizn na rzecz poszkodowanych osób.
Obecnie agencja zastanawia się nad tym, jakie potrzeby mogą pojawiać
się po zakończeniu kwarantanny, by przygotować odpowiednią ofertę dla
dotkniętych osób.
Sytuacja epidemiologiczna w przemyśle mięsnym w okręgu Gütersloh
dobitnie pokazuje, jak bardzo krytyczne warunki pracy uniemożliwiają
integrację ludzi w społeczeństwie.
„To, co przeżywamy obecnie w związku z wydarzeniami w firmie Tönnies
oraz jej firmach podwykonawczych jest niepokojące i haniebne.
Pracownicy fabryczni z całego świata żyją od wielu lat odizolowani i bez
kontaktu ze społeczeństwem. Wymagamy od przedsiębiorstw
przynajmniej tego, by umożliwiały zagranicznym pracownikom naukę
języka oraz uczestnictwo w życiu społecznym”, oświadczyła sekretarz
stanu Güler.
Nadrenia Północna-Westfalia jest jedynym krajem związkowym, w
którym istnieją Gminne Centra Integracji. 54 placówki na terenie całego
kraju związkowego oferują wsparcie dzieciom i młodzieży z historią
imigracyjną, które ma na celu zwiększenie ich szans edukacyjnych.
Ponadto koordynują one działalność i oferty gmin oraz niezależnych
podmiotów w odniesieniu do integracji oraz współistnienia w
różnorodności. Od 2015 roku Gminne Centra Integracji wspierają w
ramach programu kraju związkowego KOMM-AN NRW obywateli i
obywatelki, którzy na miejscu troszczą się o uchodźców.
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Kolejną niepowtarzalną w skali ogólnokrajowej strukturą jest licząca
obecnie 186 punktów sieć agencji integracyjnych, finansowanych
przez Freie Wohlfahrtspflege NRW (niezależna organizacja opieki
społecznej). Oferują one odpowiednią do zapotrzebowania ofertę
integracyjną w przestrzeni społecznej na terenie całego kraju
związkowego. Agencje integracyjne współpracują przy tym ściśle z
organizacjami gminnymi oraz służbami migracyjnymi na miejscu.
Dzięki bezpośredniej bliskości do ludzi oraz ich świata społecznego
na miejscu, mogą one zapewniać celowe wsparcie.

Dołączcie do nas w Internecie:
Twitter: @chancennrw
Facebook: Chancen NRW
Instagram: chancennrw
YouTube: Chancen NRW

W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka
prasowego Ministerstwa Dzieci, Rodziny, Uchodźców i Integracji, telefon 0211
837-2417.
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na
stronie rządu krajowego www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów
społecznościowych
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