Zapewnić szkolną pracę społeczną i biura sieciowe na stałę!
Aby zapewnić szkolną pracę społeczną i prowadzenie regionalnych biur sieciowych w Saksonii-Anhalt na stałę,
połączyliśmy się: Związek Zawodowy Edukacja i Nauka Saksonia-Anhalt (GEW LSA), Krajowa Rada Rodziców,
Krajowa Rada Uczniów, Sojusz Organizacji Charytatywnych (LIGA der Freien Wohlfahrtspflege) i Niemiecka
Fundacja Dzieci i Młodzieży (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung). Jako sojusz rośniemy w siłę i angażujemy się,
żeby zapewnić szkolną pracę społeczną i prowadzenie regionalnych biur sieciowych na długie lata na terenie całego
kraju federalnego.
Szkolne pracownicy socjalnych i pracownicy biur sieciowych są niezastąpione gracze w życiu szkolnym w SaksoniiAnhalt od wielu lat. Okazały się skutecznym połącznikiem między centrami pomocy dzieci i młodzieży, szkołami i
rodzicami. Poprzez różne zawody w systemie szkolnym, cały system edukacji, wychowania, doradztwa i opieki został
znacznie poprawiony. Ponadto wzmocniono współpracę między szkołami i innymi lokalnymi instytucjami.
Sygnatariusze domagają się wyraźnego zobowiązania ze strony rządu federalnego do szkolnej pracy socjalnej i biur
sieciowych. W dniu 31 lipca 2020 r. wygasa program Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS) dot. promowanie
szkolnej pracy socjalnej i praca biur sieciowych w Saksonii-Anhalt.
Do umożliwania efektywnego uczenia się dla wszystkich dzieci i młodzieży konieczne jest kontyowanie i
rozbudowanie ofert socjalnych i pedagogicznych. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i szkolni pracownicy socjalni
potrzebują pewności do planowania i perspektywy . W związku z tym mamy następujące żądania do władz kraju
federalnego i do publiczności:



Władze kraju federalnego proszone są o przedstawienie długoterminowej koncepcji implementacji szkolnej
pracy socjalnej w Saksonii-Anhalt.



Parlament kraju federalnego musi zabezpieczać w podwójnym budżecie 2020/2021 etaty dla pracowników
socjalnych we wszystkich szkołach w Saksonii-Anhalt i środki na utrzmanie biura sieciowych.



Istniejące projekty szkolnej pracy socjalniej trzeba kontynuować, biura sieciowe dalej prowadzać.

Moim podpisem popieram zasady i cele sojuszu na rzecz stabilizacji szkolnej pracy socjalnej w
Saksonii-Anhalt po roku 2020.
Aby głos jest ważny, należy wypełnić w tabelce w swojej linii każdą polę. Proszę napisać czytelnie literami drukowanymi.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

Podpis

Listy z podpisami trzeba wysłać do 15 kwietnia 2019 r. do punktów zbiórki / biur sieciowych w Państwa regionie
(kontakt: https://www.schulerfolg-sichern.de/regionale-netzwerkstellen.html) lub na adres: LIGA der Freien
Wohlfahrtspflege, Halberstädter Str. 98, 39112 Magdeburg.
Proszę zwrócić uwagę na przepisy dotyczące ochrony danych podanych na drugiej stronie kartki! Proszę
przewrócić stronę!

1

Uwagi dotyczące ochrony i przetwarzania danych:
Pytania dot. zbierania podpisów i wspierania sojuszu prosimy skierować na adres: LIGA der Freien Wohlfahrtspflege
im Land Sachsen-Anhalt e.V., Geschäftsführerin Manuela Knabe-Ostheeren, Halberstädter Str. 98, 39112
Magdeburg; tel.: +49 391 56807-10; faks: +49 391 56807-16; email: info@liga-fw-lsa.de
Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i kto jest inspektorem ochrony danych?
Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest:
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-Anhalt e.V.
Jakie kategorie danych są używane?
Przetworzone kategorie danych osobowych obejmują dane podstawowe (imię, nazwisko) i dane kontaktowe (adres).
Państwa dane osobowe zostaną pobrane bezpośrednio od Państwa w ramach petycji za pisemną zgodą.
W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i
niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).
Dane będą wykorzystywane wyłącznie do ustalenia procesu zbierania podpisów i będą traktowane poufnie przez
inicjatorów. Podstawową podstawą prawną tego jest RODO Art. 6 (1).
Kto otrzymuje Twoje dane?
Dane zostaną przekazane całkowicie po zakończeniu zbierania podpisów w dniu 15.04.2019 r. przez LIGA der Freien
Wohlfahrtspflege wyłącznie rządowi Saksonii-Anhalt dla wskazanego celu. Dane nie będą przechowywane
elektronicznie ani kopiowane przez inicjatorów sojuszu. Nie będą wykorzystane do innych celów ani przekazane
stronom trzecim do wyglądu.
Jak Państwo mogą dochodzić do swoich praw dot. ochrony danych?
Pod adresem podanym powyżej Państwo mogą żądać informacje na temat danych osobowych przetwarzanych na
swoj temat. Ponadto mogą żądać korekty lub usunięcie swoich danych, ograniczenie ich przetwarzania i ich
usunięcie.
Prawo do odwołania
Państwo mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, ponieważ przetwarzanie odbywa się
na podstawie Państwa zgody. Wtedy na przyszłość już nie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.
Odwołanie należy kierować na powyższy adres. Zgoda jest dobrowolna. W przypadku wycofania swoją zgodę
Państwa dane osobowe zostaną usunięte z listy podpisów.
Gdzie można złożyć skargę?
Państwa mają możliwość złożenia skargi do wspomnianego powyżej inspektora ochrony danych lub Inspektoratu
Ochrony Danych. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Sachsen-Anhalt,
Leiterstraße 9
39104 Magdeburg
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