Sprawozdanie z warsztatów w Recklinghausen pn. „Wielokulturowość”,
realizowanych w ramach projektu „Różnorodność jednoczy – razem dla Europy”,
programu „Europa dla Obywateli”
13 – 17 września 2015 r.

Zakres tematyczny:
Wielokulturowość w społeczeństwie lokalnym i międzynarodowym – szanse, korzyści,
wyzwania.
Uczestnicy warsztatów:
1) Leszek Bizoń – Wicestarosta;
2) Lucyna Stiel – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Radna PW;
3) Joanna Stolarska – Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
Radna PW;
4) Grażyna Durczok – Sekretarz Powiatu;
5) Donata Malińska – Koordynator Partnera, Naczelnik Wydziału Strategii
i Rozwoju Powiatu;
6) Dominika Głodowicz – Koordynator Partnera, Inspektor Wydziału Strategii
i Rozwoju Powiatu;
7) Anna Słotwińska - Plewka – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Wodzisławiu Śląskim;
8) Grażyna Ostrowska – Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
w Wodzisławiu Śląskim;
9) Angelika Kopiec – Pracownik Powiatowego Urzędu Pracy
w Wodzisławiu Śląskim;
10)Danuta Marciniak – Za - ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim;
11)Regina Mazurkiewicz – Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim;
12)Andrzej Ptak – Nauczyciel języka obcego w ZST w Wodzisławiu Śląskim, tłumacz;
13)Krzysztof Skorupa – kierowca;
14)Jerzy Żołądek – kierowca.
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13 września 2015 r. – niedziela
Powitanie przybyłych delegacji zagranicznych przez Starostę Powiatu Recklinghausen
Caya Süberkrüba.
14 września 2015 r. – poniedziałek
1. Udział w warsztatach integracyjno - poznawczych.
 Wzajemne poznanie się uczestników z Niemiec, Szwecji, Łotwy
i Polski pod kątem wiekowym, językowym i kulturowym.
 Wskazanie różnorodności środowiska życia uczestników w tematyce
dotyczącej: emigrantów, osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży oraz
osób niepełnosprawnych.
2. Prace zespołowe pn. „Rozwój sąsiedztwa” odbywające się w czterech grupach
narodowych.
 Stworzenie tzw. Dzielnicy idealnej poprzez znalezienie odpowiednich
rozwiązań w pokonaniu istniejących problemów oraz wykorzystaniu
potencjału dzielnicy, przy użyciu wskaźników: wykształcenia, bezrobocia,
odmienności wyznaniowej i kulturowej oraz infrastruktury.
 Przedstawienie wyników prac grupowych, wspólne omówienie
i prezentacja powstałych projektów.

Warsztaty dot. „Rozwoju sąsiedztwa”

3. Udział uczestników w ogólnej dyskusji dotyczącej problemu emigracji,
środowiska osób starszych, rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób
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niepełnosprawnych – wymiana doświadczeń i poznanie dobrych praktyk w tym
zakresie.
15 września 2015 – wtorek
1. Wizyta studyjna w Centrum Kulturowym „Agora”- ośrodku założonym przez
grecką grupę imigrantów w Castrop- Rauxel, który jest organizatorem m.in.
kursów językowych i komputerowych, oferujących doradztwo w zakresie
pośrednictwa pracy, szczególnie dla osób z rodzin imigracyjnych.
 Wystąpienie Thorstena Schnelle pracownika Centrum, na temat
prowadzonej działalności, osiągnięć i dorobku ośrodka od czasu jego
założenia.
 Prezentacja realizowanych projektów: „Dzielnica matka”- adaptacja
imigrantów ze środowiskiem lokalnym oraz „Rucksack und Griffbereitet” –
program wsparcia dla dzieci osiedleńców poprzez wspólną naukę języka
obcego dzieci i ich rodziców.
 Referat Ursuli Kreft pn. „Imigranci i uchodźcy w Powiecie Recklinghausen”
– przedstawienie problematyki zatrudniania cudzoziemców z punktu
widzenia zmian demograficznych oraz dalszego kształtowania się sytuacji
na rynku pracy.

Centrum Kulturowe „AGORA”

2. Wizyta studyjna w lokalnym Centrum Edukacji i Integracji „Meczet”.
 Omówienie działalności stowarzyszenia na rzecz rozwoju powiatu,
przybliżenie kultury środowiska muzułmańskiego.
 Zwiedzanie placówki pod przewodnictwem Selmana Duran – Członka
Zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Herten.
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Wizyta w Stowarzyszeniu „Meczet”

3. Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Hof Wessels” – miejscu
wspierającym osoby zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez organizację
płatnych praktyk zawodowych, mających na celu przyuczenie do zawodu.
16 września 2015 r. – środa
1. Wizyta studyjna w schronisku dla bezdomnych w Datteln.
 Poznanie struktury organizacyjnej placówki, w tym organizacji pracy.
 Zapoznanie się z systemem opieki nad bezdomnymi z terenu Powiatu
Recklinghausen oraz zaznajomienie się z działaniami zmierzającymi
do ograniczenia liczby osób bezdomnych.
2. Wizyta studyjna w „Umweltwerkstatt” – agencji usług społecznych działającej
przy kościele Ewangelickim w Recklinghausen.
 Zapoznanie się ze specyfiką działalności organizacji, możliwościami
zapewnienia pracy, środkami kwalifikacyjnymi oraz systemem wsparcia
dla osób wykluczonych społecznie.
 Zwiedzanie budynku Umweltwerkstatt.

Wizyta studyjna w Umweltwerkstat
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3. Wizyta studyjna w Lokalnym Centrum Wspólnotowym – „Caritas” Datteln.
 Wystąpienie Martina Halfar, pracownika organizacji na temat „Wymiany
dobrych praktyk w zakresie rozwoju relacji społeczno - kulturowych oraz
rynku pracy w Datteln”.
 Prezentacja Klaudii Kleim, pracownika Wydziału ds. Zdrowia Starostwa
Powiatowego w Recklinghausen, dotycząca „Poradnictwa w zakresie
opieki pielęgniarskiej” – realizacja misji zapewnienia opieki osobom w
podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, z różnych środowisk
kulturowych,
w zachowaniu niezależności przez zespół wykwalifikowanej kadry
pielęgniarskiej.

Uczestnicy warsztatów (13-17 września 2015 r.)

4. Zwiedzanie Kolumbarium – miejsca spoczynku osób wywodzących się
z różnych kręgów kulturowych i wyznaniowych.
5. Rozmowy na temat dotychczasowej współpracy i wspólnie spędzonego czasu
połączone z Wielokulturowym Pokazem Mody.

Warsztaty w Recklinghausen zostały zrealizowane w ramach projektu „Różnorodność jednoczy – razem dla
Europy”, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej – programu Europa dla Obywateli.
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