Підтримка сімей біженців з дітьми
Залучення волонтерів із сфери захисту дітей та молоді
Міністерство освіти та молоді (MBJS) підтримує тісні контакти з організаціями, спонсорами й асоціаціями
захисту дітей та молоді для полегшення встановлення зв’язків та організації заходів щодо підтримки
біженців. Уповноважена державної влади у справах дітей та молоді Катрін Крумрей, серед іншого,
контактує з державною молодіжною радою. Усім молодіжним гуртожиткам, дитячим базам відпочинку та
молодіжним освітнім центрам було запропоновано підготуватися до прийому сімей з дітьми та за потреби
організувати спеціальні пропозиції по догляду та підтримці, зокрема й прийом у святкові дні.
Іншим землям Німеччини було запропоновано підтримати Бранденбург та Берлін в організації в'їзду
біженців на кордоні. В Україні розпочалась евакуація цілих дитячо-юнацьких закладів (Будинків дитини та
юнацтва). Здійснюється спроба координувати частково приватні ініціативи за участю MBJS по всій країні
та Європі.
Мережа закладів охорони здоров'я дітей
Мережа закладів охорони здоров'я дітей (NGK), яка фінансується MBJS, підтримує відкритість прийому
біженців, а її пропозиції також доступні для сімей біженців у межах регіональних можливостей. Зазвичай
допомога NGK через сімейних «хрещених» ґрунтується на побудові довготривалих стосунків. MBJS
попросила цю мережу також подбати про сім’ї біженців. Допомога може стосуватися медичної сфери, а
також використання медичних та профілактичних послуг. Залежно від регіональних можливостей, вона
може бути реалізована у співпраці з мережею закладів охорони здоров'я дітей або її партнерами. Ця
мережа надає безкоштовні послуги для всіх сімей, незалежно від національності, починаючи від вагітності
й до трирічного віку дитини. Мережа закладів охорони здоров'я дітей налічує 21 регіональну філію у понад
40 локаціях і має представництва по всьому Бранденбурзі.
Інтеграція через спорт
Державна федерація спорту Бранденбурга (LSB) та Бранденбурзька молодіжна федерація спорту
розглядають інтеграцію через призму рівноправної участі мігрантів у спорті та суспільному житті. Минулого
тижня MBJS зв'язалися з LSB — установою спільноти Червоного хреста (DRK), яка відповідає за
приймальні заклади, щоб вносити пропозиції можна було на ранньому етапі. LSB використовуватиме
існуючі заходи в програмі «Інтеграція через спорт» і, за потреби, розширюватиме їхній перелік.
Мовні курси для дорослих біженців
Багато Центрів освіти для дорослих (VHS) у землі Бранденбург та закладів додаткової освіти з приватним
фінансуванням пропонують курси «Німецька мова як іноземна», а також курси для просунутих учнів на
різних рівнях. Ці курси також включають інтеграційні курси Федерального управління з питань міграції та
біженців (BAMF). MBJS підтримує курси вивчення німецької мови. MBJS своєчасно зв’яжеться з
державною консультативною радою додаткової освіти для надання найбільш актуальних пропозицій.

