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Заклик до подачі резюме до складу консультативного комітету уряду району 
Темпельхоф-Шьонеберг з питань політичної участі та інтеграції мешканців 

Ми шукаємо Вас! Разом ми намагаємось збільшити політичну участь мешканців нашого 
району. З цією метою ми плануємо заснувати новий консультативний комітет з питань 
політичної участі та інтеграції мешканців району. Для цього комітету ми шукаємо 
ангажованих людей, які бажають привнести в роботу уряду свою точку зору та досвід. 
Йдіть цім шляхом разом з нами! 

Надішліть нам коротке резюме до 10.06.2022 

Які можливості діяльності матиме консультативний комітет з питань політичної участі 
та інтеграції мешканців району?  

Цей комітет буде активно брати участь в питаннях рівноправної політичної участі та 
інтеграції людей з міграційним фоном. Як експерти з різноманіттям точок зору та 
міграційним досвідом, члени комітету консультуватимуть адміністрацію району. Задля 
репрезентації свого бачення щодо питань політичної участі та інтеграції мешканців, 
комітет може посилати своїх членів на засідання районної ради та в інші її комітети. 
Крім того, районний консультативний комітет обмінюватиметься досвідом з 
консультативним комітетом федеральної землі Берлін. 

Який час триватиме ангажованість у комітеті? 

На час виборчого періоду засідання районної ради, комітет є почесним представником 
інтересів людей з міграційним фоном в районі Темпельхоф-Шьонеберг.  

Частота засідань та акценти роботи визначаються самим консультативним комітетом, 
який буде встановлено. Після вибору членів комітету, буде розроблено регламент 
комітету. Запланованими є 3-5 засідань на рік. Гонорар для почесних представників за 
одне засідання складає 20 євро. Засідання проводяться німецькою мовою. 

Хто може стати членом консультативного комітету? 

Консультативний комітет з питань політичної участі та інтеграції мешканців району дає 
можливість представляти до цього майже непомітні групи мешканців міста. Саме з цієї 
мети комітет повинен бути різноманітного складу: особи з інвалідністю, різного віку, 
статі або гендеру та ін. повинні мати можливість долучитись до створення та роботи 
комітету.  
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Представники/ці з міграційним фоном повинні складати більшу частину комітету з 
питань політичної участі та інтеграції. Німецьке громадянство не є вимогою до участі у 
комітеті. Особи без міграційного фону повинні мати досвід в інтеграції, політичної та 
рівноправної участі людей з міграційним фоном у справах суспільства.  

Для волонтерської діяльності в комітеті з питань політичної участі та інтеграції потрібні 
12 членів (особлива вага в осіб з особистою міграційною історією), за можливістю вісім 
самостійних осіб та чотири особи, які представляють товариства, клуби, організації або 
ініціативи міста. Крім того, для кожного члена потрібен заступник. 

Заявник/ця повинні бути віком не менш 16 років, жити або працювати в районі 
Темпельхоф-Шьонеберг і бути готовими активно підтримувати та захищати права 
людей з міграційним фоном на політичну участь у справах уряду району.  

Ми дуже чекаємо на ваші резюме до 10.06.2022 

Будь ласка, використовуйте для подачі резюме онлайн-форму вище. Також Ви можете її 
видрукувати або отримати форму у видрукуваному форматі на Вашу адресу, заповнити 
та надіслати нам поштою. Нашу адресу Ви знайдете в кінці цього оголошення. 

Які данні збираються формою? 

▪ персональні дані: ім’я та прізвище, дата народження, адреса, номер телефону або 
електронну пошту; 

▪ обґрунтування/мотивація участі у комітеті (Чого Ви бажаєте досягти? Який 
досвід/знання Ви маєте?) 

▪ Інформація щодо Вашого статусу: приватна персона чи представник/ця товариства, 
клубу, організації або ініціативи міста. 

▪ Інформація щодо особистого міграційного фону, інвалідності, статті/гендеру та віку 
є цілком добровільною. 

Поширте, будь ласка, цей заклик серед осіб, яким така діяльність може бути цікавою. 
Ми дуже чекаємо на резюме! 

Контактні дані: 

Вам потрібна додаткова інформація?  

Звертайтесь до нас, ми спробуємо відповісти на Ваші питання! 

Повірена з питань політичної участі та інтеграції 
Dr. Lisa Rüter 
John-F.-Kennedy Platz 
10825 Berlin  
integrationsbeauftragte@ba-ts.berlin.de  
(030) 90277-6263 
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