Realizujemy inkluzję społeczną.

Jakie możliwości
ma moje dziecko?
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We współpracy z:

Członek w:

aranżacja: Helga Marx

Chcesz nas wspierać?
Zostań naszym członkiem,
członkiem wspierającym lub darczyńcą:

drukowane w 100% na papierze makulaturowym

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Potrzebujesz wsparcia z naszej strony?
Skontaktuj się z nami:
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wspomaga kompetentnie i bezpłatnie rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej we wszystkich sprawach
dotyczących inkluzji społecznej we Frankfurcie. Ponadto oferujemy szkolenia dla specjalistów.
Działamy w imię równości szans od żłobka do podjęcia pracy. Istotnym aspektem jest inkluzja w szkołach.
Naszym celem jest wprowadzenie w życie konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Niezależna
poradnia ds. inkluzji jest ofertą stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej „Gemeinsam leben Frankfurt”.

Równość wobec prawa dla wszystkich!
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych stanowi: inkluzja jest prawem człowieka. Zostało

to zapisane w konwencji ONZ w roku 2006. Każdy człowiek powinien mieć równoprawny udział w życiu społecznym. Nikt nie
może być dyskryminowany z powodu swojej niepełnosprawności. W Niemczech BRK stanowi obowiązujące prawo od 2009
roku. Z tego powodu również Hesja musi podjąć odpowiednie kroki dla realizacji tego celu. W ustawie o szkolnictwie Hesji
inkluzja stanowi jej elementarny składnik od 2011 roku. Również miasto Frankfurt opowiada się w swoich dyrektywach
dotyczących inkluzji za ich pełną realizacją.

Każdy ma prawo współuczestniczyć w życiu społecznym!
Czynimy wszystko, aby to umożliwić.
W procesie realizacji inkluzji napotykamy wciąż na wiele barier. Niezależna poradnia do spraw inkluzji we Frankfurcie pomaga w pokonywaniu tych barier oraz
przyczynia się do realizacji prawa do równych szans we wszystkich dziedzinach życia:

Udzielamy niezależnych i bezpłatnych porad dla rodziców
dzieci niepełnosprawnych
zarówno telefonicznie, drogą mailową, jak również osobiście w dowolnym
miejscu. W razie potrzeby dysponujemy możliwością skorzystania z pomocy
tlumaczy języków obcych i języka migowego.

Uświadamiamy

zainteresowanych w kwestiach dotyczących praw, obowiązków oraz
indywidualnych możliwości.

Znajdujemy indywidualne rozwiązania
i pomagamy przy ich realizacji.

Pośredniczymy w kontaktach

do właściwych osób lub instytucji w najróżniejszych kwestiach związanych
z inkluzją.

Tworzymy sieci kontaktów

dla rodziców oraz udzielamy pomocy do organizowania spotkań
zainteresowanych, spotkań informacyjnych, a także wspieramy inicjatywy
rodziców.

Informujemy i szkolimy personel

(np. w przedszkolach, punktach pomocy dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej) w celu realizacji inkluzji.

Do zadań niezależnej poradni ds. inkluzji należą między innymi:

przejście z przedszkola do szkoły
inkluzja w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
prawo do specjalistycznej opieki pedagogicznej
uczestnictwo wg ustawy SGB VIII § 35a i SGB XII § 54
wsparcie dla rodziców w sprawach sądowych przeciwko szkole w przypadku pozwu lub odwołania
przejście szkoła/zawód oraz integracja z wykorzystaniem indywidualnego budżetu
inkluzyjne możliwości mieszkania, spędzania wolnego czasu i pracy

Gemeinsam leben Frankfurt e.V. to niezależne stowarzyszenie użyteczności publicznej, które wspiera równouprawnienie osób

niepełnosprawnych we Frankfurcie poprzez realizację różnorodnych projektów.
Założycielami stowarzyszenia i członkami zarządu są rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz pedagodzy z doświadczeniem w dziedzinie inkluzji.
Wiemy z własnego doświadczenia jak skutecznie wprowadzać inkluzję w życie. W oparciu o konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
koncentrujemy nasze wysiłki w celu realizacji inkluzji. Prace w stowarzyszeniu wykonują honorowo członkowie zarzadu oraz etatowi pracownicy.

