
Topluma katılımı sağlıyoruz.

Çocuğum hangi
şanslara sahip?
Frankfurt Bağımsız Topluma Katılım Danışma Yeri

engelli genç insanların ebeveynlerine uzmanca ve ücretsiz olarak Frankfurt’ta topluma katılım ile ilgili bütün 
sorularda ve alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca uzman kişiler için eğitimler de sunmaktayız.
Çocuk yuvasından iş yerine kadar olan sürede yüzde yüz eşit şanslarda birlikte yaşamak için çalışmaktayız. Önemli 
bir ağırlık konumuz da okuldaki yaşama katılımdır. Hedefimiz: BM Engellilerin Hakkı Anlaşması’nda anlatılan 
engelli insanların  haklarını her biri için gerçekleştirmektir. Bağımsız Topluma Katılım Danışma Yeri, kamu yararına 
olan ‚Gemeinsam leben Frankfurt‘ derneğinin bir teklifidir.

Frankfurt Bağımsız Topluma Katılım Danışma Yeri,

İşbirliği:                                                                           Üye olduğumuz yer:         
  

Daha fazla bilgi mi edinmek istiyorsunuz?
Bizim desteğimizi mi arzu ediyorsunuz?
Bizimle ilişkiye geçiniz:
Unabhängige Inklusionsberatungsstelle Frankfurt
Gemeinsam leben Frankfurt e.V.
Telefon: 0 69. 70 790 106
E-Posta: beratung@gemeinsamleben-frankfurt.de
www.gemeinsamleben-frankfurt.de

Bizi desteklemek mi istiyorsunuz?
Bize üye veya teşvik eden üye 
olunuz veya bağışta bulununuz:
Gemeinsam leben Frankfurt e.V.
Frankfurter Sparkasse 1822
IBAN: DE07 5005 0201 0200 5322 86, BIC: HELADEF1822

Gemeinsam leben in Frankfurt, kayıtlı kamu yararına bir dernektir ve merkezi Frankfurt am Main şehrinde, 
dernek sicil numarası VR 15124, Frankfurt am Main Yerel Mahkemesi‘nde kayıtlıdır. Bağışları ve aidatları 
vergiden düşürebilirsiniz.
Yönetim kurulu: Reinhard Hantl (1. Başkan)
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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. Böylece 
Hessen eyaleti de uygulama için gerekli olan tedbirleri almıştır. Topluma katılım 2011 yılından beri Hessen eyaleti 
Okul Kanunu’na alınmıştır. Frankfurt am Main şehri ‚Topluma katılımın ilkeleri‘ ile geniş kapsamlı olarak topluma katılımı 
gerçekleştirmeyi kendisine hedef koymuştur.

Herkes buna dahil edilmeli!
Bunu mümkün kılabilmek için herşeyi yapıyoruz.

Ebeveynlere ve onların engelli çocuklarına   
bağımsız ve ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Telefon, E-posta ile ve 
istenilen yerde yapılacak kişisel görüşmelerde. İhtiyaç durumunda yabancı dil ve 
dilsizler tercümanları ile ilişkiye geçmekteyiz.

Haklar, yükümlülükler ve endividüel olanaklar konusunda 
aydınlatmaktayız.
Kişisel çözümler bulmaktayız 
ve bunların gerçekleştirilmesinde desteklemekteyiz.

Topluma katılımı isteyen halen birçok engeller ile karşılaşmaktadır. Frankfurt Topluma Katılım Danışmanlık Yeri, bu engelleri aşmaya ve aynı şansa 
sahip olma hakkını bütün yaşam alanlarında kabul ettirmeye yardımcı olmaktadır:

Topluma katılım ile ilgili en değişik sorularda 
görüşülecek doğru kişileri bulmada yardımcı olmaktayız.
Ebeveynler arasında iletişimi sağlamaktayız 
ve kendine yardıma yardımcı olmaktayız, örn. Ebeveynler buluşması, 
bilgi toplantıları, ebeveynler girişimlerinin desteklenmesi ile. 

(Örn. günlük çocuk yuvaları, çocuk/gençlik/engelliler yardım yerleri) 
topluma katılım yöntemi ve uygulanması konusunda 
bilgilendirmekte ve uzman personeli eğitmekteyiz.

Bağımsız Topluma Katılım Danışma Yeri’nin 
konularına aşağıdakiler dahildir

 Güçlük çocuk yuvası/Okul geçişi
 İlkokullarda ve üstü okullarda okul eğitimleri dahil
 Özel pedagojik teşvik hakkı
 SGB VIII § 35a und SGB XII § 54’e göre katılım asistanı
 İtiraz ve davalarda ebeveynlere refakat Okul/Katılım asistanı
 Okul/Meslek geçişi; Kişisel bütçe üzerinden uyumu sağlamak
 Oturma, boş zaman ve çalışma olanakları dahil

Gemeinsam leben Frankfurt e.V., Frankfurt’ta engelli insanların eşit haklara sahip yaşamlarını ilerleten ve öncü 
projeler ile bunları gerçekleştiren bağımsız ve kamu yararına bir dernektir. 
Bu derneğin kurucuları ve yönetici 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.


