
Noi facem incluziune.

Ce perspective are 
copilul meu?
Centru consultativ independent incluziune Frankfurt

In Kooperation mit:                                                           Mitglied bei:          
  

Doriți informații suplimentare?
Doriți să primiți asistență?
Contactați-ne:
Unabhängige Inklusionsberatungsstelle Frankfurt
Gemeinsam leben Frankfurt e.V.
Telefon: 0 69. 70 790 106
E-Mail: beratung@gemeinsamleben-frankfurt.de
www.gemeinsamleben-frankfurt.de

Doriți să ne sprijiniți?
Deveniți mebru sau mebru promovator
sau trimiteți o donație:
Gemeinsam leben Frankfurt e.V., Frankfurter Sparkasse 1822
IBAN DE07 5005 0201 0200 5322 86, BIC HELADEF1822

Gemeinsam leben Frankfurt e.V. este o asociatie caritativa cu sediul in Frankfurt am Main,
Vereinsregister VR 15124 – Amtsgericht Frankfurt am Main
Donații si contribuții sunt deductibile din impozite.
Persoana de contact în bord: Reinhard Hantl (1. Președinte)
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sprijină in mod competent si gratuit părinții tinerilor cu handicap în toate domeniile privind incluziunea în 
Frankfurt. In plus oferim cursuri pentru persoane de profesie.
Ne angajăm pentru convietuire cu 100% perspective egale, de la creșă pînă la locul de muncă. O temă centrală 
este incluziunea in școală. Scopul nostru: realizarea drepturilor pentru persoane cu handicap pentru fiecare individ 
așa cum sint descrise in Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap. Centrul independent consultativ 
privind incluziunea este o ofertă a asociației caritative „Gemeinsam leben Frankfurt“ (Conviețuire în Frankfurt).

Centru consultativ independent incluziune Frankfurt



Drepturi egale pentru toți!
Conventia ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap Incluziunea este un drept al omului. Înscris in Conventia 
ONU pentru drepturile persoanelor cu handicap din 2006. Toți oamenii trebuie sa participe cu drepturi egale la viața societății. Nimeni nu 
poate fi discriminat din cauza de handicap. Din 2009 convenția ONU este lege valabilă in Republica Federală Germania. In consecință 
și Landul Hessen trebuie să ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a legii. Regulamentul școlar in Hessen prevede 
incluziunea din anul 2011. Prin „directivele pentru incluziune“ orașul Frankfurt am Main recunoaște între altele punerea in aplicație 
a incluziunii și începînd cu anul școlar 2015/2016 este „regiune model pentru educație inclusivă“.

Fiecare trebuie sa fie inclus!
Noi facem totul, pentru ca aceasta sa fie posibil.

Sfătuim părinți si copiii lor handicapați 
în mod independent și gratuit. Prin telefon, email sau in convorbire personală 
în locația preferată. Dacă e necesar, avem contacte cu traducatori de limbi 
străine sau în limbajul semnelor. 

Dăm lămuriri  
privind drepturile, obligațiile și opțiuni individuale.

Găsim soluții personale 
și ajutăm la aplicarea lor.

Cei care doresc incluziune incă se lovesc de prea multe bariere. Centru consultativ independent incluziune Frankfurt dă ajutor lo învingereador 
și aplicarea dreptului pentru perspective egale pentru toată lumea.

Aranjăm contactele potrivite 
pentru diverse întrebări privind incluziunea.

Conectăm parinți  
și dăm ajutor pentru auto-ajutor, de exemplu prin întâlniri de părinți, 
ședințe informative, sprijinirea inițiativelor de părinți. 

Informăm și antrenăm personalul calificat  
(de exemplu in grădinițe, centre de promovare timpurie, ajutor pentru 
copii sau tineri handicapati) privind procesul si punere in aplicare 
a incluziunii.

Teme pentru centrul independent de consultații privind incluziunea 
sînt printre altele

 Tranziția grădiniță/școală
 Educație școlară inclusivă în școala elemantară și în școli secundare
 Dreptul la educație specială
 Asistența participativa SGB VIII paragraf 35a și SGB XII paragraf 54 
 Acompaniarea părinților in procesul de plîngere sau opunere școală/asistență participativă
 Tranziția școală/meserie; bugetul personal
 Posibilități de incluziune pentru rezidență, muncă și timp liber 

„Gemeinsam leben Frankfurt e.V.“(Conviețuire în Frankfurt) este o asociație caritabilă independentă care promovează 
viața cu drepturi egale a persoanelor cu handicap in Frankfurt și punerea in aplicare prin proiecte de pionierat.
Fondatori sînt părinți care au copii cu handicap si pedagogi specializați care au experiență in domeniul incluziunii. Cunoaștem din 
proprie experiență ce este necesar pentru ca incluziunea să funcționeze. Pentru aceasta ne angajăm cu toată puterea pe baza 
conventiei ONU pentru persoane cu handicap. Munca este realizată de membrii voluntari ai consiliului de administrație al asociației 
precum și angajați permanenți.


