Ми забезпечуємо інклюзію.

Які можливості є
для моєї дитини?
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Хочете підтримати нас?
Станьте членом
або внесіть пожертву:

Gemeinsam leben Frankfurt e.V., Frankfurter Sparkasse 1822
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Gemeinsam leben Frankfurt e.V. — це зареєстроване некомерційне об’єднання, розташоване у Франкфурті-на-Майні,
номер у реєстрі об’єднань: VR 15124 дільничного суду м. Франкфурт-на-Майні.
Пожертви та внески підлягають відрахуванню з бази оподаткування.
Контактна особа в правлінні: Рейнгард Хантль (Reinhard Hantl) (1-ий головуючий)
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Бажаєте отримати нашу підтримку?
Хочете дізнатися більше?
Зв’яжіться з нами:

Станом на: 04.2022/ UKR

компетентно та безкоштовно підтримує батьків молоді з обмеженими можливостями з усіх питань та в усіх
сферах інклюзії. Додатково ми пропонуємо навчання для фахівців.
Ми виступаємо за 100 % рівні шанси в спільному існуванні, від місця в дитячих яслах до робочого місця. Важливим
аспектом є інклюзія в школі. Наша мета — реалізувати права людей з обмеженими можливостями,
передбачені в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, для кожної людини. Незалежний інклюзивний
консультаційний центр — ініціатива некомерційного об’єднання Gemeinsam leben Frankfurt («Живемо разом
у Франкфурті»).

Рівні права для всіх!
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю Інклюзія — це право людини, передбачене в Конвенції ООН

про права осіб з інвалідністю 2006 року. Усі люди мають рівні права на участь у суспільному житті. Ніхто не має зазнавати
утисків через обмежені можливості. З 2009 року вказана вище Конвенція діє в Німеччині. Тому земля Гессен також має
вживати заходів, необхідних для її реалізації. У Законі про школи землі Гессен інклюзія закріплена з 2011 р. Місто
Франкфурт-на-Майні у своїх «Принципах інклюзії», серед іншого, визнає свою відповідальність за широку
реалізацію інклюзії у всьому місті.

Кожен має бути частиною суспільства!
Ми робимо все, щоб зробити це можливим.

Той, хто прагне інклюзії, завжди стикається з багатьма бар’єрами. Незалежний інклюзивний консультаційний центр м. Франкфурта
(unabhängige Inklusionsberatungsstelle Frankfurt) допомагає їх подолати та реалізувати право на рівні шанси у всіх сферах життя.

Ми консультуємо батьків та їх дітей з обмеженими
можливостями

незалежно та безкоштовно. Телефоном, електронною поштою та під час
особистого спілкування в нашому консультаційному центрі. За необхідності
ми надаємо послуги перекладачів іноземних мов та сурдоперекладачів.

Ми роз’яснюємо

права, обов’язки та індивідуальні можливості.

Ми знаходимо персональні рішення
та надаємо підтримку в їх реалізації.

Ми надаємо контакти необхідних контактних осіб
із різних питань щодо інклюзії.

Ми поєднуємо батьків

та допомагаємо організувати самодопомогу, наприклад, через зустрічі батьків,
інформаційні заходи, підтримку батьківських ініціатив.

Ми інформуємо та навчаємо фахівців

(наприклад, для дитячих садків, центрів сприяння ранньому розвитку дітей,
центрів допомоги дітям, підліткам, особам з обмеженими можливостями)
методам та способам реалізації інклюзії.

Теми незалежного інклюзивного консультаційного центру
охоплюють, окрім іншого, такі питання

інклюзія в яслах / дитячих садках
перехід із дитячого садка до школи
інклюзивне шкільне навчання в початкових та загальноосвітніх школах
право на спеціальне педагогічне сприяння
допомога в реалізації участі згідно з томом, VIII § 35a Соціального кодексу (SGB)
та томом, IX § 112 Соціального кодексу (SGB)
процесуальне супроводження батьків у разі заперечення та позову до школи / допомога в участі
перехід від школи до професії; інклюзія в професійній підготовці та роботі
інклюзивні можливості проживання, дозвілля та роботи

Gemeinsam leben Frankfurt e.V. — це незалежне некомерційне об’єднання, що просуває ідеї рівноправного життя людей з

обмеженими можливостями у м. Франкфурті та реалізує інноваційні проекти.
Засновниками є батьки осіб з обмеженими можливостями та фахові педагоги з досвідом інклюзії. Ми з власного досвіду знаємо, що
потрібно для ефективної інклюзії. Для цього ми докладаємо всіх зусиль, спираючись на Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю.
Роботу об’єднання забезпечують почесні члени правління та штатні працівники.

