
 

 

INKLOUISE (Inclusion) - jesteśmy: rodzicami dzieci niepełnosprawnych lub ze 
specjalnymi potrzebami szkoły Louise Schroeder. Łączy nas chęć postrzegania szkoły jako 
miejsca bezpiecznego i pomagania w jej kształtowaniu w taki sposób, aby wszyscy 
uczniowie mogli brać czynny udział w zajęciach i życiu towarzyskim, zgodnie z 
indywidualnymi możliwościami. 

INKLOUISE postrzega siebie jako platformę wymiany doświadczeń i informacji: 
nierzadko mamy pytania, myśli i obawy dotyczące rozwoju naszych dzieci oraz tego, jak 
najlepiej je wspierać zarówno w szkole, jak i poza nią. Rozmowa z innymi rodzicami może 
być zarówno pomocna, jak i wspierająca. 

INKLOUISE pomaga: wspólnie chcemy wypracować pomysły na rozwiązania, w których 
sukces edukacji naszych dzieci nie jest na odpowiednim poziomie, a przeszkody 
uniemożliwiają im udział w aktywnościach społecznych i utrudniają zdobywanie 
doświadczeń, które powinny być możliwe dla każdego. Dzięki naszej kreatywności i 
bogatemu doświadczeniu chcielibyśmy dać impuls do udoskonalenia szkoły bez barier, aby 
umożliwić wszystkim dzieciom rzeczywisty udział w życiu szkoły. 

INKLOUISE to zabawa i działanie: organizacja MobilCourage wspiera nas w tym. W 
ostatnich miesiącach wspólnie uruchomiliśmy wiele akcji i projektów. Na przykład: wspólne 
pływanie, nauka jazdy na dziedzińcu szkolnym, comiesięczne spotkania rodzinne na placu 
budowy Hexenberg i wiele więcej. Zawsze szukamy nowych pomysłów i sposobów na 
naturalną interakcję ze sobą poprzez wspólne działania i projekty dla naszych dzieci. 

INKLOUISE nie jest sam: oferujemy nie tylko forum dla rodzin z niepełnosprawnymi 
dziećmi. Doceniamy wsparcie i entuzjazm wszystkich rodziców i dzieci, a także wszystkich 
nauczycieli i personelu szkoły Louise Schroeder. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, takie 
jak: Jak moje dziecko uczy się w klasie z dziećmi niepełnosprawnymi? Jak rozmawiać z 
dziećmi o niepełnosprawności?”, skontaktuj się z nami! Możliwe są również różne spotkania 
lub seminaria na tematy, które Cię dotyczą. 

INKLOUISE Informacje kontaktowe: Po prostu wyślij nam krótką wiadomość, jeśli chcesz 
być z nami i jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości. Z przyjemnością zobaczymy 
Ciebie i Twoje dzieci! 

Stefanie Helbig: stefaniehelbig@web.de;  
Jutta Schinscholl: juttaschinscholl@yahoo.com;  
Katja Peters: peterskatja@gmx.de  

 


