Літня Конференція
Субота, 23 липня 2022, 09:45 – 17:00, Штутгарт
Ми раді запросити Вас на першу очну конференцію у Штутгарті після двох з половиною років
перерви, пов'язаної з пандемією корону вірусу! Цього року літня конференція відбудеться у
суботу, 23 липня. Ми підготували цікаву та різноманітну програму. В основній частині буде
розглянуто та проаналізовано ставлення до біженців з України та інших країн. Крім того, Ви
зможете обрати семінари з таких тем, як Україна, Афганістан, охорона здоров'я на робочому
місці та захист дітей. У перерваж між семінарами буде багато можливостей для знайомства та
обміну поглядів між учасниками.
Конференція є безкоштовною та призначена насамперед для волонтерів, які працюють із
біженцями.
Реєстрація можлива до середи, 20 липня 2022, 14:00.
Місце проведення конференції: Bürgerräume West за адресою Bebelstraße 22, 70193 Штутгарт,
Німеччина.
Конференція проводиться в рамках проекту "Active for Integration", за підтримки Міністерства
Соціального Забезпечення, Охорони Здоров'я та Інтеграції Баден-Вюртемберга на державні
кошти, затверджені парламентом Баден-Вюртемберга. Співфінансування здійснюють UNOFlüchtlingshilfe та Deutsche Postcode Lotterie.

ПРОГРАМА
09:30: Реєстрація та прибуття
10:00: Привітання (Люция Брас, голова Ради у Справах Біженців)
10:15: Головна частина: Солідарність та нерівенство: Біженці з України та інших країн
Знов тисячі людей змушені залишати свої будинки через насильницький конфлікт. Війна в Україні
викликала велике занепокоєння та солідарність з українцями. Німеччина вжила масштабних
заходів, щоб швидко і з мінімум бюрократії прийняти біженців з України. Тим часом
насильницьким конфліктам в інших регіонах світу приділяється набагато менше уваги. Біженці з
інших країн, так само, як і BIPoC, які тікають з України, отримують менше соціальної та політичної
підтримки. Натомість вони стикаються з великими бюрократичними перешкодами та
расистськими настроями. Які соціальні та політичні наслідки різного ставлення до біженців? Як
ми можемо налагодити порозуміння та уникнути двох класового суспільства?
Спікер: N.N.
11:15: Пауза
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11:30: Семінари Фаза I
Виберіть один семінар із наступних чотирьох варіантів. Семінари на тему України, Афганістану та
охорони здоров'я будуть повторені у фазі ІІ. Семінар із захисту дітей буде проведено лише у фазі
I.
Семінар 1: Біженці з України: Огляд правовой ситуації
З початку війни в Україні тисячі людей були змушені бігти до Європи та Німеччини. ЄС відреагував
на це, зокрема, прийняттям директиви про "Масову Притоку". Таким чином, українці можуть
отримати дозвіл на перебування без процедури надання притулку. Цей семінар дає загальний
огляд на теми проживання та соціального права, які нині займають біженців з України: Які права
та обов'язки, пов'язані з отриманням дозволу на перебування відповідно до статті 24 Закону про
проживання? Яка ситуація з громадянами третіх країн, які втекли з України? На семінарі можна
буде спільно обговорити питання та досвід.
Спікери: Манфред Вайдманн (адвокат з Тюбінгена, член Ради у Справах Біженців БаденВюртемберга) та Вольфганг Армбрустер (віце-президент Адміністративного Суду Зігмарінгена (у
відставці)).
Семінар 2: Заклики про допомогу з Афганістану
Захоплення влади талібами в Афганістані в серпні минулого року спричинило великий переполох
у всьому світі. Але вже за кілька тижнів про це майже нічого не повідомлялося, і Афганістан зник
з поля зору громадськості, хоч ситуація на місці продовжує погіршуватися. Евакуація вразливих
афганців і груп ризику ускладнена, а програма з прийому більшого числа афганців до Німеччини
все ще не прийнята, тоді як тисячі людей побоюються за своє життя. Садик Зартіла розповість
про ситуацію на місці: як жінки, хазарейці та діти позбавлені своїх прав, як формується опір
талібам та як важкі економічні умови впливають на повсякденне життя. Тарек Алаов розповість
про обмежені можливості виходу для тих, хто перебуває в зоні ризику, місцевого персоналу та
членів їхніх сімей, а також про політичні плани уряду Німеччини.
Спікери: Тарек Алаовс (Luftbrücke Kabul) и Садік Зартила (член Раду у Справах Беженців БаденВюртемберга).
Семінар 3: Охорона здоров'я на робочому місці: наявність прав, отримання прав
У Німеччині існує широка правова система, що регулює питання безпеки праці та охорони
здоров'я. Однак навіть люди, що народилися і виросли в Німеччині, стикаються з труднощами у
розумінні цих норм. Біженці, які працюють в Німеччині, стикаються з ще більшими проблемами.
Охорона здоров'я на робочому місці означає, що роботодавці зобов'язані знати про
довгострокові наслідки роботи для здоров'я своїх працівників та вживати відповідних заходів.
Професійні захворювання та порушення здоров'я, зумовлені роботою, мають бути запобігнуті.
Тому важливо знати про обов'язок роботодавця дбати про здоров'я робітників, а також правила,
що стосуються щоденного робочого часу, перерв, робочого обладнання, першої допомоги,
запобігання нещасним випадкам і так далі.
Цей семінар має допомогти біженцям дізнатися та відстояти свої права в галузі охорони здоров'я
на робочому місці.
Спікер: Вальтер Лукас (Волонтер освітнього сектора ver.di).
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Семінар 4: Захист від насилля: діти-біженці та захист дітей
Всі діти мають право на гідне життя, в якому вони можуть вільно розвивати свій потенціал та
бути захищеними від насильства, зневаги та жорстокого поводження. Діти-біженці підлягають
особливому захисту, оскільки вони особливо вразливі. Їхня життєва ситуація нестабільна в
багатьох аспектах. Наприклад, вони часто живуть в обмежених умовах без особистого простору,
стикаються з невизначеним майбутнім в Німеччині, втратили довірених осіб та пережили
можливу травматизацію на Батьківщині або на шляху. Семінар має підвищити обізнаність щодо
ознак будь-якого виду насильства, а також поінформувати про можливі дії та підтримку.
Передбачена можливість для питань та спільного обговорення.
Спікер: Співробітник Центру захисту дітей у Штутгарті (KISZ).
13:30 – 15:00: Обідня перерва (на базі пожертвувань) та ринок можливостей
Під час обідньої перерви Ви матимете можливість порозмовляти з ініціативами та проектами з
усього Баден-Вюртемберга за різними столами, поспілкуватися, отримати інформацію та
обмінятися ідеями.
15:00: Семінари Фаза II (семінари 1, 2 и 3)
Оберіть семінар із семінарів 1–3. Ці семінари дублюють семінары з фази I.
17:00: Кінець конференції
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