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Kanada prijme 2 000 karenských utečencov
9. februára oznámila kanadská ministerka občianstva a
prisťahovalectva Diane Finley, že krajina v priebehu dvoch rokov
prijme ďalších 2 000 barmských utečencov karenskej národnosti.
Prvých 810 Karenov prijala Kanada už vlani. Pripojila sa tak
k ďalším krajinám (USA, Austrália, Nový Zéland, Fínsko, Dánsko,
Nórsko, Švédsko, Veľká Británia a Holandsko), ktoré umožnia
dôstojný život utečencom z Barmy, ktorí žijú niekedy až 20 rokov
v utečeneckých táboroch na thajskom území. „Kanadská vláda
s potešením prijme ďalších dvetisíc karenských utečencov, ktorí už
rad rokov žijú v hrôzostrašných podmienkach,“ uviedla kanadská
ministerka. „Je to súčasťou našej dlhoročnej tradície poskytovania
ochrany utečencom,“ dodala. Kanada každoročne prijíma desiatky
tisíc utečencov (vyše 35 000 v roku 2005) a celkovo okolo 250 000
prisťahovalcov
v najrôznejších
kategóriách
(predovšetkým
kvalifikovaní pracovníci a zlučovanie rodín). Prisťahovalcov sa už
tradične ujíma hustá sieť vládnych a súkromných agentúr, ktoré im
pomáhajú čo najrýchlejšie sa v novom domove udomácniť.
Pomáhajú i jednotliví občania. Napríklad v meste London ľudia pre
karenských utečencov usporiadali zbierku hudobných nástrojov, aby
sa mohli venovať svojmu tradičnému zborovému spevu s hudobným
www.cic.gc.ca
sprievodom.

Práca v Kanade
Cudzinci, ktorí chcú v Kanade krátkodobo pracovať, musia až na
niekoľko málo výnimiek získať pracovné povolenie. A to aj
v prípade, že budú vykonávať neplatenú prácu, alebo ich bude
platiť nekanadská spoločnosť. K žiadosti o pracovné povolenie je
potrebná potvrdená ponuka od zamestnávateľa schválená
kanadským úradom Service Canada
www.servicecanada.gc.ca/en/audiences/newcomers/employment.shtml.
Ministerstvo občianstva a prisťahovalectva vytvorilo vo väčších
kanadských mestách dočasné administratívne úrady, ktoré
zjednodušujú a urýchľujú proces najímania pracovníkov zo
zahraničia. V prípade, ak neexistuje na kanadskom pracovnom
trhu dostatočná ponuka pracovnej sily v určitých odboroch,
vychádza vláda zamestnávateľom v ústrety a schvaľovacia
procedúra sa urýchľuje. To je v súčasnosti prípad dopytu po
kvalifikovaných ošetrovateľkách – tzv. program Live-in
Caregiver
(www.cic.gc.ca/english/pub/caregiver/index.html) a
kvalifikovaných inžinieroch a robotníkoch v rôznych odboroch
žiadaných kanadskými ťažobnými spoločnosťami v provincii
Na
vyhľadávanie
Alberta
(www.tradesecrets.gov.ab.ca).
zamestnania môžete využiť služby pracovných agentúr alebo ponuky
na oficiálnych stránkach kanadskej vlády www.jobbank.gc.ca.
Informáciu o regulovaných profesiách nájdete na http://lmiimt.hrdc-drhc.gc.ca. Podrobné informácie o formalitách spojených
s vydávaním pracovného povolenia sú k dispozícii na
www.ocanada.sk.

Pracovné možnosti pre zahraničných študentov v Kanade
Ako sme vás informovali v Kanadskej mozaike 11/06, od mája
minulého roku môžu zahraniční študenti denného štúdia na vybraných
kanadských verejných školách pomaturitného stupňa získať pracovné
povolenie a pracovať mimo areálu školy (tzv. Off-Campus Work
Permit). Najnovšie bol tento program rozšírený o 75 súkromných škôl
vo všetkých kanadských provinciách. I naďalej sa toto povolenie
vzťahuje na študentov s riadnym povolením na štúdium, ktorí sa
v Kanade zdržiavali aspoň 6 z 12 mesiacov, ktoré uplynuli pred

podaním žiadosti a majú uspokojivé študijné výsledky. Študenti musia
dodržiavať všetky podmienky uvedené v študijnom a pracovnom
povolení. Zoznam vzdelávacích inštitúcií, ktoré sú do programu OffCampus Work Permit zapojené, nájdete na
www.cic.gc.ca/english/study/guide-list.html. Pre zahraničných
študentov je pripravených množstvo ďalších možností a programov,
ktoré za určitých podmienok umožňujú legálne v Kanade pracovať.
Pokiaľ si študenti nájdu prácu v areáli školy, môžu ju vykonávať aj bez
pracovného povolenia (Working on Campus). Pracovné povolenia je
tiež možné získať pre stáže, ktoré sú súčasťou štúdia (Working under
co-op and internship programs). Zahraniční študenti, ktorí získajú na
kanadskej škole diplom, môžu požiadať o pracovné povolenie (PostGraduation Work Permit) až na dobu dvoch rokov od ukončenia
štúdia. Pre manželov či manželky, prípadne registrovaných partnerov
či partnerky zahraničných študentov v dennom programe
pomaturitného stupňa je potom určený program Work for spouse or
common-law partner of foreign students. Ani jedna z vyššie
uvedených možností sa nevzťahuje na študentov jazykových kurzov.
Podrobnosti o všetkých programoch pre zahraničných študentov
nájdete na www.cic.gc.ca/english/study/work-opps.html.

Polárna žiara: výskum
Vedci z NASA budú v spolupráci s University of Calgary v Kanade
počas šiestich rokov skúmať polárnu žiaru v rámci projektu Themis.
Doteraz totiž nikto nezistil, kde sa presne nachádza miesto vzniku
tohto javu. Aurora Borealis (ako žiaru nazývame na severnej pologuli)
môže dosiahnuť výšku až 500
km nad zemou a produkuje ju
tzv. slnečný vietor, plazma
tvorená nabitými časticami,
protónmi a voľnými
elektrónmi. Zemské
magnetické pole vtiahne tieto
častice do horných vrstiev
atmosféry, kde narážajú na
molekuly vzduchu a pritom
dochádza k uvoľňovaniu energie vo forme svetla. Najčastejšie je
polárna žiara sfarbená do zeleno-žlta alebo červena, čo spôsobuje
kyslík obsiahnutý v atmosfére. Dusík ju zase farbí do modra a fialova.
Vedci skúmajú žiaru pomocou piatich satelitov a snímkov
z digitálneho fotoaparátu umiestneného pri manitobskom Whiteshell
Provincial Park. Od jesene do jari, keď sa žiara vyskytuje najčastejšie,
získajú vedci 45 miliónov fotografií (každé tri sekundy pribudne jedna
www.space.gc.ca
fotka).

Viete, že...
Kanaďanka Sheila Watt-Cloutier bola navrhnutá na Nobelovu cenu
mieru? Sheila Watt-Cloutier je Inuitka, ktorá sa snaží bojovať za
ochranu životného prostredia a poukazuje na negatívny vplyv
klimatických zmien. V roku 2005 získala nórsku cenu za ochranu
životného prostredia Sophie, od roku 1995 predsedá organizácii Inuit
Circumpolar Conference, ktorá sídli v nunavutskom Iqaluitu.

KVÍZ O KANADE
Medzi ktorými provinciami existuje najdlhšia hranica? (Odpoveď a
novú otázku nájdete v budúcom vydaní Mozaiky). Odpoveď
z minulého čísla: V Kanade je hustota osídlenia traja obyvatelia na
jeden km².

