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Pressemitteilung

Wir sind zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge bereit!
+++Vorbereitung der Migrationsberatungsstellen und Einrichtungen zur Aufnahme ukrainischer
Flüchtlinge in Sachsen+++
Dresden, 24. Februar 2022 – Die Situation in der Ukraine spitzt sich dramatisch zu, zur Stunde
werden erste Angriffe auf ukrainische Städte in der Ostukraine gemeldet. Experten rechnen in den
nächsten Wochen und Monaten mit einem großen Flüchtlingsstrom aus der Ukraine.
Die Vorbereitungen für die Flüchtlinge müssen jetzt getroffen werden. Die Arbeiterwohlfahrt mit ihren
sachsenweit 45 Migrationsfachdiensten, Beratungsstellen und Einrichtungen unterschiedlicher
Wohnformen für Geflüchtete ist sich ihrer Verantwortung als wichtige Akteurin in der Flüchtlingshilfe
vollauf bewusst und bereitet ihre Dienste und Einrichtungen intensiv auf das kommende
Flüchtlingsszenario vor.
„Die AWO ist dort, wo Hilfe gebraucht wird“, sagt dazu Landesvorsitzende Margit Weihnert. „Es ist
unsere humanitäre Pflicht, die geflüchteten Menschen bei uns willkommen zu heißen und sie so gut
es geht in dieser schweren Zeit zu unterstützen.“ Die AWO ist intensiv mit allen Mitarbeitenden der
Einrichtungen für geflüchtete Menschen und in den Beratungsstellen im Gespräch, um bestmöglich für
die Aufnahme von Flüchtlingen bereit zu sein. In unserem Netzwerk sind wir dabei, Sprachmittler und
Ehrenamtliche zu akquirieren, um für diese wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe personell gut
gerüstet zu sein.
Kontakt: Ilko Keßler, Fachbereichsleitung Migration/Flucht/Inklusion, Tel.: 0351 84704 – 552, E-Mail:
ilko.kessler@awo-sachsen.de
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Zahlen und Fakten der AWO in Sachsen
14.392 Mitarbeitende +++ 5.879 Mitglieder +++ 1.640 Ehrenamtliche Mitarbeitende +++ 197 Städte und Gemeinden
mit AWO Einrichtungen

прес-реліз
Ми готові прийняти українських біженців!
+++Підготовка центрів міграційної консультації та закладів для прийому українських
біженців у Саксонії+++
Дрезден, 24 лютого 2022 року – Ситуація в Україні різко загострюється, повідомляють
про перші напади на українські міста на сході України. Експерти очікують, що
найближчими тижнями та місяцями з’явиться великий потік біженців з України.
Підготовку до біженців потрібно зробити зараз. Arbeiterwohlfahrt зі своїми 45
спеціалізованими міграційними службами, консультаційними центрами та
приміщеннями для різних типів житла для біженців по всій Саксонії повністю
усвідомлює свою відповідальність як важливого гравця в допомозі біженцям і
інтенсивно готує свої послуги та засоби до майбутнього сценарію.
"AWO є там, де потрібна допомога", - каже голова штату Маргіт Вейнерт. «Нашим
гуманітарним обов’язком є приймати біженців і підтримувати їх якнайкраще у цей
важкий час». AWO перебуває в інтенсивному контакті з усіма працівниками закладів
для біженців та консультаційних центрів, щоб бути максимально готовими прийняти
біженців. У нашій мережі ми знаходимося в процесі залучення мовних посередників та
волонтерів, щоб бути добре підготовленими для цього важливого та відповідального
завдання.
Контактна особа: Ілько Кесслер, керівник відділу міграції, тел.: 0351 84704 – 552,
електронна адреса: ilko.kessler@awo-sachsen.de

