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“Brücke zur Qualifizierung und Integration”

Staatssekretär Thomas Rachel gibt Start für das neue DHWAusbildungsprojekt frei
Köln, März 2009. Im Haus der IHK zu Köln
und in Anwesenheit der Parlamentarischen
Staatssekretärin im Bundesministerium für
Ernährung,
Landwirtschaft
und
Verbraucherschutz, Ursula Heinen-Esser,
dem Vertreter des Kölner OB und 2.
Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses
der Stadt Köln, Axel Kaske, dem
Generalkonsul Griechenlands in Köln,
Nikolaos Plexidas, dem Honorarkonsul
Zyperns in NRW, Jannis Vassiliou, der
Konsulin für Wirtschaft und Handel in
Düsseldorf,
Evi
Maniaki-Griva,
und
Vertretern
aller
Projektpartner
aus
Kammern, Verbänden, Agentur für Arbeit,
Schulen, Gemeinden und überregionalen Projekten überreichte der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung, Thomas Rachel, den
Förderbescheid für das DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und Integration“
an die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW). Den Bescheid nahm DHWGründungspräsident Jannis Bourlos-May, der auch Projektkoordinator ist, in Empfang. Mit
diesem Projekt sollen im Rahmen des Bundesprogramms „JOBSTARTER-Für die Zukunft
ausbilden“ in Unternehmen mit Migrationshintergrund 80 zusätzliche Ausbildungsplätze
geschaffen werden und das schwerpunktmäßig in den Regionen Solingen und Wuppertal.
Zusätzlich zu den oben Genannten nahmen an der Veranstaltung teil: Frank Hemig, Stellv.
Hauptgeschäftsführer der IHK Köln, Dr. Axel Fuhrmann, Geschäftsführer Aus- und
Weiterbildung, HWK Düsseldorf, Volker Grünewald, Stellv. Leiter der Programmstelle
JOBSTARTER im BIBB, Bonn, Carmen Bartl-Zorn, Leiterin des Geschäftsbereiches Aus-

und Weiterbildung Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen, Clemens Urbanek,
Geschäftsführer Abt. Berufsbildung, IHK zu Düsseldorf, Astrid Natus-Can, Referentin GB
Aus- und Weiterbildung, IHK zu Köln, Dr. Stephan Harbich, Hauptabteilungsleiter
Berufsausbildung, HWK zu Köln, Mathias Johnen, stellv. Geschäftsführer DEHOGA
Nordrhein, Köln, Ludger Dinkel, TL Bereich 25, Agentur für Arbeit Wuppertal und Agentur für
Arbeit
Solingen,
Anja
Daub,
BL
1
Berufsberatung, Agentur
für Arbeit Köln, Elsa
Athanassiou, Schulleiterin,
Griechisches Lyzeum zu
Köln, Dr. Bernhard Meyer,
GF Beirat Schule – Beruf,
Schulamt für die Stadt,
Köln,
Barbara
Skora,
Abteilungsleiterin
Arbeitsmarktförderung,
Stadt
Köln,
Manfred
Gronemeier,
BVMWBundesverband
Mittelständische
Wirtschaft, Köln, Wolfgang Fehl, Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk, Düsseldorf,
Doris Bilko, Projektleiterin Bergische Initiative Pro Ausbildung Plus und Bergischer Verein zur
Förderung der Ausbildung e.V., Phedon G. Codjambopoulo, Vizepräsident und
Vorstandssprecher der DHW, Dimitrios Kouros, Generalsekretär der DHW, Christina
Alexoglou-Patelkos, Projektleitung, DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und
Integration“, Georgia Tsitsi, Projektmanagement, DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur
Qualifizierung und Integration“.
Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und
Forschung:
"Ich bin heute als Staatssekretär des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums nach Köln zur
Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung gekommen, weil diese Vereinigung ein tolles Projekt
unternimmt, um Unternehmen mit Migrationshintergrund, griechische Unternehmen beispielsweise, zu
gewinnen, um Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Das ist ein tolles Vorhaben, was wir als
Bundesbildungsministerium nicht nur finanziell unterstützen, im Rahmen des JOBSTARTERBundesprogramms.“
Frank Hemig, stv. Hauptgeschäftsführer, IHK zu Köln:
„Das Ziel von JOBSTARTER und damit des Ministeriums ist es, flankierend zum Nationalen
Ausbildungspakt weitere Unternehmer für Ausbildung zu gewinnen und so im regionalen Kontext
zusätzliche Ausbildungsstellen zu schaffen...Mit der Übergabe des Förderbescheids startet offiziell
das DHW-Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und Integration“. Dem Projekt wünsche ich
gutes Gelingen und den am Projekt beteiligten Unternehmen danke ich für ihr Engagement, das
immerhin zur Schaffung von 80 zusätzlichen Ausbildungsplätzen führen wird.“
Axel Kaske, 2. Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses der Stadt Köln:
„Die Übergabe des Förderbescheids an die DHW ist eine besondere und eine wichtige Veranstaltung,
denn mit dem Start und der Umsetzung des Projektes leistet die DHW einen großen Beitrag dazu,
Jugendliche auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz und ausbildende Unternehmen
zusammenzuführen...Sie unterstützt damit aktiv unser gemeinsames Ziel, jungen Menschen die
berufliche Integration zu erleichtern. Kompetenzen und Potenziale junger Migrantinnen und Migranten
werden damit gezielt in den Blick genommen und ausgeschöpft, in dem z.B. ihre natürliche
Mehrsprachigkeit und ihre interkulturelle Kompetenz als Ressource angesehen wird. Angesichts der
demographischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Globalisierung wird dies für die Zukunft
unseres Landes zunehmend wichtig und so kann ich auch im Namen des Rates der Stadt Köln diese
Initiative mit ihren umfassenden Aktivitäten nur begrüßen und nachdrücklich unterstützen.“
Nikolaos Plexidas, Generalkonsul Griechenlands in Köln:
„Ich freue mich, dass der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Rachel mit seiner Anwesenheit
heute, eine der wichtigsten Organisationen des Griechentums in Deutschland ehrt und dass der
deutsche Staat zum weiderholten Mal der DHW eine schwierige Mission anvertraut. Nach dem großen

Erfolg von NEO XEKINIMA sich wir sicher, dass auch das neue Projekt noch erfolgreicher sein wird.
Von Seiten des Generalkonsulats Griechenlands in Köln werden wir das Projekt von sehr nahe
verfolgen und mit allen Kräften unterstützen.“
Phedon Codjambopoulo, DHW-Vorstandssprecher:
„Es freut uns außerordentlich und ehrt uns gleichzeitig Herr Staatssekretär, dass Sie sich persönlich
die Zeit genommen haben, um von Berlin nach Köln zu kommen, und uns den Förderbescheid für das
neue Projekt zu übergeben. Wir werden alles dran tun, um die Projektziele zu erreichen, die Jugend
und die Wirtschaft mit Migrationshintergrund zu unterstützen und im Sinne der Bundesregierung
mittels dieses Projektes dafür zu werben und darzustellen, dass interkulturelle Kompetenz im Rahmen
der Vielfalt in Gesellschaft und Unternehmen ein enormer Vorteil insbesondere in einem
exportorientierten Land wie Deutschland ist.“

* * *
"Γέφυρα για εξειδίκευση και ενσωµάτωση"

O Υφυπουργός Thomas Rachel επιδίδει την απόφαση χρηµατοδότησης του
νέου εκπαιδευτικού προγράµµατος στον DHW
Κολωνία, Μάρτιος 2009. Στο εµπορικό και βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Κολωνίας και
παρουσία της Υφυπουργού Επισιτισµού, Γεωργίας και Προστασίας των Καταναλωτών,
Ούρσουλα Χάϊνεν-Εσσερ, του εκπροσώπου του ∆ηµάρχου Κολωνίας Άξελ Κάσκε, του
Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Κολωνία, Νικόλαου Πλεξίδα, του Επίτιµου Προξένου
της Κύπρου, Γιάννη Βασιλείου, της Προξένου ΟΕΥ στο Ντύσελντορφ Εύης Μανιάκη-Γρίβα,
καθώς και των εκπροσώπων όλων των εταίρων του προγράµµατος από επιµελητήρια,
συνδέσµους, γραφεία εργασίας, σχολεία και κοινότητες ο Υφυπουργός, του Οµοσπονδιακού
Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας, Tόµας Ράχελ επέδωσε την απόφαση χρηµατοδότησης
του νέου εκπαιδευτικού προγράµµατος "Γέφυρα για εξειδίκευση και ενσωµάτωση" στον
Γερµανο-Ελληνικό Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο. Την απόφαση παρέλαβε ο ιδρυτικός πρόεδρος
του συνδέσµου Γιάννης Μπούρλος-Μάυ ο οποίος είναι και ο συντονιστής του προγράµµατος.
Το πρόγραµµα στα πλαίσια του οµοσπονδιακού προγράµµατος "JOBSTARTER - Κατάρτιση
για το µέλλον." αποσκοπεί στην δηµιουργία 80 πρόσθετων θέσεων επαγγελµατικής
εκπαίδευσης σε εταιρίες οι οποίες ανήκουν σε αλλοδαπούς, κυρίως ελληνικής καταγωγής,
και αυτό πρωταρχικά στις περιοχές Σόλιγκεν και Βούπερταλ αλλά και στην Κολωνία και το
Ντίσελντορφ.
Πέραν των ανωτέρω παραβρέθηκαν στην εκδήλωση ο Φρανκ Χέµιγκ, Αναπλ. Γεν. ∆/ντής του
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της Κολωνίας, ο ∆ρ. Άξελ Φούρµαν, διευθύνων
σύµβουλος Εκπαίδευσης και Κατάρτιση στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο του Ντίσελντορφ, ο
Φόλκερ Γκρούνεβαλντ, Υποδιευθυντής του προγράµµατος JOBSTARTER/ BIBB, Βόννη, η
Κάρµεν Μπαρτλ-Τσορν, διευθύντρια του τµήµατος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
Βιοµηχανικού και Εµπορικού Επιµελητηρίου Wuppertal-Solingen, ο Κλέµεντς Ούρµπανεκ,
∆ιευθύνων Σύµβουλος στο Εκπαιδευτικό Τµήµα του ΕΒΕ Ντίσελντορφ, η κύρια Άστριντ
Νατους-Καν, εισηγήτρια στο Εκπαιδευτικό Τµήµα του ΕΒΕ Κολωνίας, ο ∆ρ. Στε΄φαν
Χάρµπιχ, επι κεφαλής του Τµήµατος Επαγγελµατικής κατάρτισης στο Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Κολωνίας, ο Ματίας Γιόνεν, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος του
DEHOGA Ρηνανίας, ο Λούντγκερ Ντίνκελ, προϊστάµενος U25, Οργανισµός Απασχόλησης
Βούπερταλ-Σόλινγκεν, η Άνγια Ντάουµπ, ∆ιευθύντρια Τµήµατος Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού στον Οργανισµό Απασχόλησης Κολωνίας,η Έλσα Αθανασίου,
∆ιευθύντρια του Ελληνικού Λύκειο στην Κολωνία,ο ∆ρ. Μπέρνχαρντ Μάγιερ,∆ιευθυντής στο
Συµβούλιο επαγγελµατικής Εκπαίδευσης στην πόλη της Κολωνίας, η Μπάρµπαρα Σκόρα,
προϊστάµενος του τµήµατος προώθησης της απασχόλησης στην πόλη της Κολωνίας, ο
Μάνφρεντ Γκρόνεµαγιερ, Σύνδεσµος Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων Κολωνίας, ο Βόλφγκαγκ
Φελ, Κέντρο Κατάρτισης στον τοµέα της Χειροτεχνίας, Ντίσελντορφ, η Ντόρις Μπίλκο,
∆ιευθύντρια προγράµµατος Pro Ausbildung Plus, ο Φαίδων Κοτσαµπόπουλος,
Αντιπρόεδρος του DHW, ο ∆ηµήτρης Κούρος, Γενικός Γραµµατέας του DHW,η Χριστίνα
Αλεξόγλου-Πατέλκου, ∆ιευθύντρια του εκπαιδευτικού προγράµµατος του DHW και η Γεωργία
Tσιτσή, διαχειρίστρια του εκπαιδευτικού προγράµµατος του DHW.

Τόµας Ράχελ, Υφυπουργός Παιδείας και Έρευνας:
«Ήρθα σήµερα ως Υφυπουργός στο Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας στην Κολωνία
για να τιµήσω τον Γερµανό-Ελληνικό Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο, ο οποίος αναλαµβάνει ένα σπουδαίο
πρόγραµµα µε στόχο να κερδίσει ξένες επιχειρήσεις, π.χ. επιχειρήσεις ελληνικής ιδιοκτησίας για την
δηµιουργία θέσεων µαθητείας. Αυτό είναι ένα φανταστικό έργο, το οποίο εµείς σαν Οµοσπονδιακό
Υπουργείο Παιδείας χρηµατοδοτούµε στα πλαίσια του Οµοσπονδιακού προγράµµατος
JOBSTARTER".
Νικόλαος Πλεξίδας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κολωνία:
„Είναι ιδιαίτερη χαρά µου, κύριε Υπουργέ, που τιµάτε µε την παρουσία σας εδώ σήµερα, µία από τις
σηµαντικότερες οργανώσεις των Ελλήνων στην Γερµανία και που το γερµανικό κράτος εµπιστεύεται
για ακόµη µία φορά στον Γερµανο-Ελληνικό Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο αυτή την δύσκολη αποστολή.
Μετά όµως από την µεγάλη επιτυχία του ΝΕΟΥ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΟΣ είµαστε βέβαιοι ότι και το νέο αυτό
πρόγραµµα θα στεφθεί µε την ίδια, αν όχι µεγαλύτερη, επιτυχία. Εµείς, πάντως, ως Γενικό Προξενείο
της Ελλάδος να είσθε σίγουροι ότι θα το παρακολουθούµε από πολύ κοντά και θα το στηρίζουµε όσο
µπορούµε περισσότερο.“
Φαίδων Κοτσαµπόπουλος, Αντιπρόεδρος του DHW:
"Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και συγχρόνως µας τιµά κύριε Υπουργέ που κάνατε τον κόπο να έλθετε
ειδικά από το Βερολίνο στην Κολωνία για νας µας επιδώσετε πανηγυρικά την απόφαση της
Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης για συγχρηµατοδότηση του νέου εκπαιδευτικού µας προγράµµατος. Να
είσθε σίγουρος ότι θα κάνουµε ότι µπορούµε για να πετύχουµε τους στόχους του προγράµµατος
στηρίζοντας τους νέους και τις επιχειρήσεις µε ξένη καταγωγή αλλά και γνωστοποιώντας µέσω αυτού
το µεγάλο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για την ανάδειξη της διαπολιτισµικής ικανότητας ως µεγίστου
προτερήµατος σε κοινωνία και επιχειρηµατικότητα και αυτό ειδικά σε µία µεγάλη εξαγωγική δύναµη
όπως αυτή είναι η Γερµανία."
Φρανκ Χέµιγκ, Αναπληρ. Γεν. ∆/ντής, Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο της Κολωνίας:
"Στόχος του προγράµµατος JOBSTARTER αλλά και του Υπουργείου είναι στα πλαίσια της Εθνικής
Συµµαχίας για την Εκπαίδευση να κινητοποιηθούν περισσότεροι επιχειρηµατίες και να προσφέρουν
επί πλέον θέσεις µαθητείας......Με την επίδωση της απόφασης για χρηµατοδότηση το νέο
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του DHW "Γέφυρα για εξειδίκευση και ενσωµάτωση" ξεκινάει πλέον επίσηµα
τις εργασίες του. Εύχοµαι καλή επιτυχία στο έργο σας και ευχαριστώ τις εταιρείες που θα συµβάλουν
στη δηµιουργία 80 επιπλέον θέσεων επαγγελµατικής εκπαίδευσης".
Άξελ Κάσκε, εκπρόσωπος του ∆ηµάρχου Κολωνίας:
"Η επίδοση της απόφασης χρηµατοδότησης στον DHW είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική εκδήλωση. Με
την έναρξη και λειτουργία του προγράµµατος ο DHW συνεισφέρει αποφασιστικά στο να σµίξουν
εκείνοι οι νέοι που αναζητούν µια κατάλληλη κατάρτιση µε τις αντίστοιχες εταιρείες.
Έτσι ο σύνδεσµος στηρίζει ενεργά τον κοινό µας στόχο, την ευκολότερη δηλ. επαγγελµατική
ενσωµάτωση των νέων. Οι δεξιότητες και το δυναµικό των νέων µεταναστών θα πρέπει να
εντοπιστούν και να αξιοποιηθούν όπως π.χ. η πολυγλωσσία και η διαπολιτισµική τους ικανότητα. Αυτό
γίνεται όλο και πιό επιβεβληµένο για το µέλλον της χώρας µας προ πάντων λόγω της δηµογραφικής
εξέλιξης και της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας. Γι αυτό και εκ µέρος του ∆ηµάρχου και του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της Πόλης της Κολωνίας χαιρετίζουµε την πρωτοβουλία σας και δηλώνουµε
την αµέριστη υποστήριξή µας σ΄αυτήν".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie bitte den Vorstandssprecher der DHW, Phedon Codjambopoulo,
unter der Tel.-Nr. 0049 (221) 3979776 oder info@codjambopoulo.de oder info@dhwv.de
Allgemeine
Informationen über die DHW können Sie auch unter www.dhwv.de finden.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον επί θεµάτων τύπου και δηµοσίων σχέσεων αρµόδιο
Αντιπρόεδρο του DHW, Φαίδωνα Κοτσαµπόπουλο, τηλ. +49 (221) 3979776 ή info@codjambopoulo.de ή
info@dhwv.de . Γενικές πληροφορίες για τον Σύνδεσµό µας θα βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση
http://www.dhwv.de .

