Ми спроводимо инклузију у дело.

Какве су шансе за
моје дете?
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Желите да подржите наш рад?
Постаните члан или члан-спонзор удружења
или донирајте на:

Штампано на 100% рециклованом папиру

Желите да сазнате више?
Потребна Вам је наша подршка?
Ступите у контакт са нама:
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Неутрално и бесплатно пружа подршку родитељима деце и младих људи са инвалидитетом о свим
питањима у подручју инклузије у Франкфурту. Додатно нудимо обуке за стручно особље.
Ми се залажемо за 100% једнаке шансе у друштвеном животу, почев од места у јаслицама, па до радног
места. Тежиште нашег деловања је спровођење инклузије у школама. Наш циљ: остварити права људи
са инвалидитетом, описана у Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом, за сваког појединца.
Независно саветовалиште за инклузију је понуда непрофитног удружења „Gemeinsam leben Frankfurt“
(„Живети заједно Франкфурт“)

Иста права за све!
Конвенција УН о правима особа са инвалидитетом. Инклузија је људско право. Засновано је на

Конвенцији УН о правима особа са инвалидитетом (BRK) из 2006. године. Сви људи треба да равноправно учествују у животу
заједнице. Нико не сме бити занемарен због инвалидитета. Од 2009. године у Немачкој је на снази конвенција УН о правима
особа са инвалидитетом. Управо та чинњеница обавезује Хесен на предузимање неопходних мера за спровођење
инклузије. Од 2011. године инклузија је саставни део закона о школама републике Хесен. Град Франкфурт се изјаснио,
између осталог својим „Смерницама за инклузију“ за свеобухватно остваривање инклузије.

Свако треба да учествује!
Ми чинимо све, да то омогућимо.

Ко жели инклузију, још увек наилази на много препрека. Независно саветовалиште за инклузију Франкфурт помаже у њиховом
савладавању, као и остваривању равноправних шанси за особе са инвалидитетом у свим животним областима:

Ми саветујемо родитеље деце са инвалидитетом

неутрално и бесплатно. Телефоном, е-мејлом, или у личном разговору, на месту
према вашем избору. Према потреби располажемо контактима са тумачима за
стране језике и знаковни језик.

Ми посредујемо у проналажењу правог саговорника
за најразличитија питања у вези са инклузијом.

Ми повезујемо родитеље

Ми поучавамо

о правима, обавезама и индивидуалним могућностима.

и пружамо помоћ за самопомоћ, нпр. организовањем сусрета са другим
родитељима деце са инвалидитетом, организацијом информативних семинара,
подржавањем родитељских иницијатива.

Ми проналазимо лична решења

Ми информишемо и обучавамо стручно особље

и помажемо при њиховом остварењу.

(нпр. у дечјим обдаништима, службама за рано подстицање деце и омладине,
службама за помоћ инвалида) о процедури за остваривање права на инклузију.

Теме независног саветовалишта за инклузију су, између осталог

прелаз из предшколске установе у школу
инклузивно образовање у основним школама као и у свим осталим школама
право на додатну помоћ за децу са посебним потребама, у склопу редовног школовања
право на асистенцију према закону SGB VIII § 35а и SGB XII § 54
подршка родитељима приликом улагања жалбе или тужбе школе
прелаз од завршетка школовања ка запослењу; инклузија преко личног буџета (Persönliches Budget)
могућност инклузивног становања, запошљавања и активности у слободном времену

Gemeinsam leben Frankfurt e.V. је независно непрофитно удружење, које се ангажује за равноправан живот људи са
инвалидитетом у Франкфурту и својим пројектима га спроводи у дело.
Оснивач и управа удружења су родитељи деце и младих људи са инвалидитетом, те стручни педагози са свеобухватним искуством
у подручју инклузије. Ми знамо из властитог искуства, шта је потребно да би функционисала инклузија. Управо за то се залажемо
свим снагама, на основу Конвенције УН о правима људи са инвалидитетом. Рад у управи нашег удружрња је заснован на
добровољном раду чланова управе као и стално запослених сарадника.

