Đặc trách ngoại kiều và hội nhập
Nhiệm vụ của đặc trách ngoại kiều và hội nhập chủ yếu ưu tiên liên quan đến điều 3, khoản 3 của
hiến pháp và điều 18, khoản 3 của hiến pháp bang Sachsen, trong đó nêu rõ:
„Không ai được ưu tiên hoặc bị ngược đãi bởi giới tính, dòng dõi, chủng tộc, ngôn ngữ, xứ sở và
nguồn gốc, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc quan điểm chính trị của họ.“
Mục đích công tác của đặc trách ngoại kiều và hội nhập là, tạo điều kiện thúc đẩy quá trình hội nhập
đối với những người có nguồn gốc di cư trên địa bàn cơ sở cũng như góp phần vào việc tháo gỡ
những bất công tồn tại từ cấu trúc đặc trưng.
Nhiệm vụ của đặc trách ngoại kiều và hội nhập bao gồm:

Nâng cao nhận thức về hội nhập cho người có nguồn gốc di cư ở nơi công cộng và sinh hoạt
chuyên đề thông qua việc tổ chức sự kiện, hội thảo, sinh hoạt văn thể, chương trình hành
động, tuyên truyền, báo chí

Phân tích hoàn cảnh thực tế đời sống sinh hoạt của phụ nữ và nam giới có nguồn gốc di cư
trên địa bàn Dresden bằng cách thiết lập một bản báo cáo tình hình định kỳ

Xử lý những hiện trạng và ngăn ngừa trong tương lai có thể xẩy ra những hiện tượng bất
công bằng cách xây dựng những dự án và đấu tranh giải quyết mâu thuẫn tại địa phương.

Đảm bảo cơ hội bình đẳng cho người có nguồn gốc di cư trong các chính sách của thành phố
về lĩnh vực thị trường lao động, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, gia đình, đào tạo, văn hóa, quy
hoạch thành phố, chính trị, và nhiều lĩnh vực khác và tất cả những vấn đề xã hội đó được thể
hiện qua
o
Tiếp nhận ảnh hưởng của các ủy ban có liên quan
o
Cộng tác với hội đồng người nước ngoài
o
Kiến nghị những vấn đề về chính sách hội nhập, đề đạt yêu cầu và
o
Có tầm nhìn về mô hình hội đồng thành phố và bày tỏ quan điểm

Cộng tác với các ủy viên hội đồng thành phố, hội đồng nhân sự, các hiệp hội và tổ chức sáng
kiến

Theo dõi và giám sát cách thức làm việc của cơ quan chuyên môn về phương diện hội nhập
của người có nguồn gốc di cư.

Tư vấn lần đầu cho phụ nữ và nam giới có nguồn gốc di cư trong những trường hợp riêng
biệt.

Hỗ trợ cho hoạt động của các hiệp hội và tổ chức sáng kiến.

Hỗ trợ các chương trình văn thể cho thanh thiếu niên.

Lên phương án, theo dõi việc tổ chức thực hiện và duy trì các đề án hội nhập.
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