ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
της πόλης Μπόττροπ

Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης από την
εναρκτήρια συνεδρίαση του 2014 Ṣeref
Yarɪṣlɪ SPD <Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα
της Γερμανίας>

Referat Migration

Το Συμβούλιο Ένταξης είναι μία εκλεγμένη επιτροπή, η οποία στο
επίπεδο της τοπικής πολιτικής είναι αρμόδια για όλες τις υποθέσεις
που έχουν σχέση με την μετανάστευση και την ένταξη.
Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια από τους ανθρώπους που ζουν στο
Μπόττροπ και κατέχουν ή κατείχαν μία μη γερμανική υπηκοότητα.
Από το δικαίωμα ψήφου εξαιρούνται οι άνθρωποι που υπέβαλαν
αίτηση παροχής ασύλου ή δεν παραμένουν νομίμως εδώ. Ο κάθε
πολίτης μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ανεξαρτήτως της
υπηκοότητάς του/της.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης
έχει δύο αντιπροσώπους: Petar Ivezic
„Μετανάστες για μετανάστες”

Το Συμβούλιο Ένταξης συνεδριάζει έξι φορές το χρόνο.
Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες έτσι ώστε ενδιαφερόμενοι μπορούν να
συμμετέχουν ως ακροατές.
Το σημερινό Συμβούλιο Ένταξης εκλέχτηκε το Μάιο του 2014 και
καθόρισε τα βασικά του συμφέροντα σε ένα εργαστήρι.
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Και Marianna Dominas μέλος της
παράταξης
του
ÖDP<οικολογικόδημοκρατικό κόμμα> του δημοτικού
συμβουλίου,
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Ουσιαστικά είναι η προώθηση της εκπαίδευσης για τους
ανθρώπους μεταναστευτικής προέλευσης, ιδιαίτερα για παιδιά και
εφήβους, όπως και η προώθηση της φήμης του Συμβουλίου
Ένταξης ως εκπροσώπηση συμφερόντων και εστιακό σημείο.
Το Συμβούλιο Ένταξης μέσω επιχορηγήσεων υποστηρίζει εδώ και
χρόνια τις δραστηριότητες συλλόγων και ομοσπονδιών, οι οποίοι
διοργανώνουν έργα για την προώθηση της ένταξης. Περισσότερες
πληροφορίες, όπως και γενικά για ένα πλήθος των τοπικών
ενώσεων που δραστηριούνται μαζί με ανθρώπους μεταναστευτικής
προέλευσης και για αυτούς, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της πόλης
Μπόττροπ μέσω του συνδέσμου:

www.bottrop.de/stadtleben/zuwanderung/index.php

Πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να
απευθυνθούν στην διευθύντρια του
Συμβουλίου Ένταξης στην πόλη
Μπόττροπ για το θέμα της
δραστηριότητας του Συμβουλίου
Ένταξης, για τις ώρες επισκέψεων για
πολίτες ή και για άλλα θέματα της
ένταξης.
Regina Popihn
τηλέφωνο (02041) 70 47 62
E-Mail regina.popihn@bottrop.de

INTEGRATIONSRAT
der Stadt Bottrop
Vorsitzender des Integrationsrats ist seit
der konstituierenden Sitzung 2014
Herr Şeref Yarışlı, SPD.

Referat Migration

Der Integrationsrat ist ein gewähltes Gremium, das auf kommunalpolitischer Ebene für alle Dinge zuständig ist, die mit Migration und
Integration zu tun haben

Der Vorsitzende des Integrationsrats hat
zwei Vertreter:
Petar Ivezic, „Migranten für Migranten“

Er wird alle fünf Jahre durch die Menschen gewählt, die in Bottrop
leben und eine nicht deutsche Staatsangehörigkeit haben oder hatten.
Ausgenommen hiervon sind Menschen, die Asyl beantragt haben oder
sich nicht legal hier aufhalten.
Zur Wahl stellen kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger, unabhängig
von ihrer oder seiner Staatsangehörigkeit.

und
Marianne Dominas,
Mitglied der ÖDP-Ratsfraktion.
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Der Integrationsrat tagt sechs Mal im Jahr. Die Sitzungen sind öffentlich,
so dass Interessierte als Zuschauer teilnehmen können.
Der jetzige Integrationsrat wurde im Mai 2014 gewählt und hat bei
einem Workshop seine Schwerpunktinteressen festgelegt. Dies ist im
Wesentlichen die Förderung der Bildung für die Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Kinder und Jugendliche, sowie die Förderung der
Bekanntheit des Integrationsrats als Interessenvertretung und Anlaufstelle.
Der Integrationsrat unterstützt seit Jahren mit Zuwendungen die Arbeit
von Vereinen und Verbänden, die Projekte zur Förderung der Integration
veranstalten. Näheres hierzu, wie auch allgemein zu einer Vielzahl der
örtlichen Vereinigungen, die mit und für Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, finden Sie auf der Homepage der Stadt Bottrop
unter dem Link:

www.bottrop.de/stadtleben/zuwanderung/index.php

Bürgerinnen und Bürger können sich
zum Thema Arbeit des Integrationsrats,
zu den Bürgersprechstunden oder auch
zu anderen Fragen der Integration
jederzeit an die Geschäftsführerin des
Integrationsrats bei der Stadt Bottrop
wenden:
Regina Popihn
Telefon (02041) 70 47 62
E-Mail regina.popihn@bottrop.de

