RADA INTEGRACYJNA
miasta Bottrop
Od posiedzenia ustanawiającego w
2014 przewodniczącym rady
integracyjnej jest:
Şeref Yarişli, SPD

Referat Migration

Rada integracyjna jest wybranym gremium, które na poziomie
komunalnym jest odpowiedzialne za wszystkie sprawy dotyczące
migracji i integracji.
Gremium to jest wybierane co pięć lat przez osoby, które żyją w
Bottropie i nie posiadają lub nie posiadały obywatelstwa
niemieckiego.
Z głosowania wyłączone są osoby, które złożyły wniosek o azyl
lub osoby przebywające tutaj nielegalnie. Bierne prawo do
głosowania ma każdy obywatel niezależnie od posiadanej
narodowości.
Rada integracyjna obraduje sześć razy do roku. Posiedzenia są
jawne, tak że każda osoba może wziąć w nich udział jako
obserwator.
Obecna rada integracyjna została wybrana w maju 2014 i
podczas
warsztatów
określiła
swoje
priorytety.
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Przewodniczący rady integracyjnej
ma dwóch zastępców: Petar lvezic,
,,Migranci dla migrantów“

oraz
Marianne Dominas, Członek frakcji
ÖDP

Workshop 2014

Do zasadniczych zadań należą: wspieranie kształcenia dla osób z
tłem migracyjnym - przede wszystkim dzieci i młodzieży - jak
również zwiększanie stopnia popularności rady integracyjnej jako
przedstawiciela interesów i adresu kontaktowego.
Rada integracyjna od lat wspomaga dotacjami pracę stowarzyszeń i
związków realizujących projekty dla wspierania Więcej informacji
oraz danych na temat licznych miejscowych stowarzyszeń, które
pracują z osobami z tłem migracyjnym oraz dla osób z tłem
migracyjnym można znaleźć na stronie internetowej miasta Bottrop
klikając link:

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

Zainteresowani mogą się zwrócić w
sprawie działalności rady integracyjnej
w godzinach przyjęć dla obywateli lub w
przypadku innych pytań dotyczących
integracji bezpośrednio do szefowej
rady integracyjnej w mieście Bottrop:
Regina Popihn
Telefon (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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Workshop 2014

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

