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angaje olmuş ebeveynler ve pedagoglar tarafından kurulmuştur bağımsız kamu yararına bir
dernektir. Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakkı Anlaşması‘nda açıklanan engelli insanların tüm
yaşam alanlarındaki haklarının uygulanması için çalışmaktayız. Hedefimiz: Engelli insanların
Frankfurt’ta eşit haklara sahip bir şekilde topluma katılımını ilerletmek ve öncü projeler ile faal
bir şekilde gerçekleştirmektir. Çocuklar, gençler ve genç yetişkinler ağırlık konularından birisidir.

Herkes için aynı hak!
BM Engellilerin Hakkı Anlaşması Topluma katılım bir insan hakkıdır. 2006 yılındaki BM Engellilerin Hakkı Anlaşması’nda (BRK) bu

öngörülmüştür. Bütün insanlar toplulukta eşit haklara sahip bir şekilde yaşama katılmalıdır. Hiç kimse engelli oluşundan dolayı dezavantajlı
duruma düşemez. BRK 2009 yılından beri Almanya’da geçerli bir hukuktur. Bununla Hessen eyaleti de eşit haklar, eşit muamele ve kendi
kendine belirleme anlamında anlaşmanın verilerini tüm yaşam alanlarında yerine getirmekle yükümlüdür.
Frankfurt am Main şehri, ‚Topluma katılımın ilkeleri‘ ile geniş kapsamlı olarak topluma katılımı gerçekleştirmeyi kendisine hedef koymuştur.

Topluma katılımın sadece kağıt üzerinde yazılı
kalmasını değil, gerçekten uygulanmasını istiyoruz.
Gemeinsam leben Frankfurt e.V.‘nin parolası: Topluma katılımı sağlıyoruz. Engelli insanların her yerde toplumun bir parçası olmalarını sağlamak için,
projeler ile okullarda, boş zaman ve mesleklerde ‚dahili‘ boşlukları kapatıyoruz. Projelerimiz genel olarak örnek projelerdir. Değişmeler için temeli
oluşturmaktadırlar ve nelerin mümkün olduğunu göstermektedirler. Bizim için önemli olan, doğrudan uygulanabilir çözümleri pratik için yaratmaktır.

Frankfurt Bağımsız Topluma Katılım Danışma Yeri, Frankfurt‘ta çocuk yuvasından mesleğe başlayıncaya

kadar topluma katılım konusunda engelli genç insanların ebeveynleri için ücretsiz danışmanlık; ayrıca uzman kişilerin
eğitimlerini geliştirmeleri.

Frankfurt’taki güncel projelerimiz:

Engelli ve engelsiz gençler için ‚gönüllü buluşma‘ Güvenilir zaman ve bakım strüktürleri ile 12 yaşından

büyük gençler için gönüllü boş zaman ve destek teklifleri.

‚Iś proje çaliśmasi dahil‘ Genel iş piyasasına ayak uydurabilmek için, kişisel bütçe üzerinden engelli insanlar için
danışmanlık, destek ve meslek eğitimi.

Tüm dernek projeleri birbirleri ile bağlıdır.
Toplum ve politikada kafalardaki engelleri kaldırıyoruz ve tutumları olumlu yönde değiştiriyoruz: Frankfurt’taki ağlardaki,
kurullardaki ve komisyonlardaki işbirliği ve enstitüler ve birlikler ile yapılan müşterek çalışma sayesinde. Bunun dışında eyalet
düzeyinde Gemeinsam leben Hessen e.V. ile menfaat temsilcisi olarak angaje olmaktayız.

Gemeinsam leben Frankfurt e.V.‘yi kim yapıyor?
Bu derneğin kurucuları ve yönetim üyeleri, engelli insanların ebeveynleri ve topluma katılım hakkında tecrübelere sahip
uzman pedagoglardır. Kendi deneyimlerimizden yürümesi için topluma katılımın nelere ihtiyacı olduğunu bilmekteyiz. Bütün
gücümüz ile BM Engellilerin Hakkı Anlaşması temelinde bunun için çalışmaktayız. Dernek çalışmasını fahri görevli yönetim
üyeleri ve maaşlı elemanlar gerçekleştirmektedir.

