Rada Integracji w
Ringsted
Informacja o Radzie Integracyjnej w
Gminie Ringsted

W Ringsted, możemy powiedzieć, że jesteśmy w środku możliwości - jesteśmy
w społeczności, w której możemy pomóc sobie na wzajem, rozwijać się razem
i gdzie każdy jest zaangażowany. Rada Integracji Gminy Ringsted ma działać na
rzecz promowania równości etnicznej i działać jako pomost między obywatelami różnych grup etnicznych niż duńskich i systemu miejskiego.
Możesz przeczytać więcej o Radzie w tej broszurze.

Zadania Rady
integracyjnej
Rada Integracji spotyka się około 4 razy w roku, ich
zadaniem jest między innymi:
l Przyczynić się by działania integracyjne przez
gminę były skuteczne, powiązane i przyspieszały
równości etnicznej.
l Omówić wyzwania i możliwości integracji.
l Dać odpowiedzi na pytania oraz udzielać
informacji dotyczące integracji w miejscowości.
l Konsultacje społeczne z miejskich inicjatyw i
propozycji dotyczących działań dla obcokrajow
ców / mniejszości etnicznych.
l Współpraca z instytucjami, organizacjami i
osobami wokół integracji imigrantów / uchodźców.
l Zaangażowanie mniejszości etnicznych w
odpowiednich procesach decyzyjnych.
l Wsparcie dla mniejszości etnicznych by
zintegrowały się na lokalnym rynku pracy.

Dofinansowanie dla
projektów i działań
w zakresie integracji
Gmina Ringsted chce wspierać wolontariat w integracji społecznej. Dlatego też przeznaczyła fundusz
o który można się ubiegać, tzw. § 18sty - fundusze między innymi z zakresu integracji. W celu uzyskania
dotacji na działania i projekty należy mówić o dobrowolnej pracy społecznej, w których więcej niż jedna
grupa etniczna jest zaangażowana w projekt.
Komisja Kultury i Opieki Społecznej w gminie Ringsted rozpatruje wnioski i przeznacza środki na
projekty. Dla nowych inicjatyw, czas rozpatrywania
wniosków jest na bieżąco. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 01 grudnia.
Do szczegółowych informacji na temat wymagań
aplikacji, instrukcji itp. skontaktuj się z konsultantem
w centrum komunikacji handlu i rozrywki na maila:
efkcenter@ringsted.dk
Lub przeczytaj więcej informacji o dotacjach i pulach
na stronie internetowej gminy: www.ringsted.dk/borger/kultur-fritid/tilskud-og-puljer

Roczna nagroda integracji
Rada Miasta Ringsted wyznacza co roku nagrodę integracji wysokości 10.000
kr. aby pokazać swoje uznanie dla projektów i innych prac, które wspomagają
i wyróżniają się w integracji w Ringsted. Rada Integracji nominuje do trzech
kandydatów a następnie wyznacza odbiorcę nagrody.
Wszyscy mieszkańcy w Ringsted mogą zgłosić kandydata do nagrody integracji, która zostanie udzielona dla stowarzyszenia, organizacji, firmy, instytucji lub osoby, co dokonała niezwykłego wysiłku integracji.

Kim jest Rada Integracyjna?
Rada Integracyjna jest powołana przez radę miasta w gminie Ringsted, składa
się z trzech radnych i 4-7 innych członków – głównie z lokalnych stowarzyszeń imigrantów lub innych lokalnych rad i stowarzyszeń.
Rada Integracji wybierana jest na okres czterech lat następujących po kadencji Rady Miasta. Członków Rady Integracji można znaleźć na stronie internetowej gminy.

Dalsze informacje na temat Rady,
dane kontaktowe i protokoły z posiedzeń Rady Integracji dostępne
są na stronie internetowej gminy
Ringsted: www.ringsted.dk.
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