
 

INKLOUISE (Інклузія) - ми: батьки дітей з обмеженими можливостями чи особливими 
потребами школи Луїзи Шрьодер. Нас об’єднує бажання бачити школу безпечним 
місцем та допомогти сформувати його таким, в якому всі учні можуть брати активну 
участь у заняттях та суспільному житті, відповідно до своїх індивідуальних здібностей 
та можливостей. 

INKLOUISE розглядає себе як платформу для обміну досвідом та інформацією: 
нерідкі випадки, коли у нас виникають запитання, думки та хвилювання щодо розвитку 
наших дітей та їх найкращої підтримки як у Школі так і ззовні. Спілкування з іншими 
батьками може бути як корисним так і надавати підтримку.  

INKLOUISE допомагає: разом ми хотіли би розробити ідеї для рішень там, де успішне 
навчання наших дітей знаходиться не на належному рівні, а перешкоди заважають їм 
брати участь у суспільній діяльності і ускладнюють надбання досвіду, який має бути 
можливим для кожного. З нашою креативністю та багатим досвідом ми хотіли би дати 
поштовх для удосконалення школи без бар’єрів, щоб надати можливість всім дітям 
брати реальну участь у шкільному житті.   

INKLOUISE означає веселощі та дію: організація „MobilCourage“ надає нам в цьому 
підтримку. За останні місяці ми разом запустили багато акцій та проєктів. Наприклад: 
спільне плавання, курс водіння на шкільному подвір’ї, шомісячні сімейні зустрічі на 
будівельному майданчику Хексенберга та багато іншого. Ми весь час знаходимься у 
пошуку нових ідей та шляхів для природної взаємодії  один з одним – через спільні 
акції та проєкти для наших дітей.   

INKLOUISE не одна: ми не просто пропонуємо форум для сімей з дітьми з 
обмеженими можливостями. Ми цінуємо підтримку та ентузіазм всіх батьків і дітей, а 
також всіх вчителів та працівників школи Луїзи Шредер. Якщо у вас є питання чи 
сумніви, наприклад: «Як моя дитина навчається у класі з дітьми різними 
можливостями? Як можна поговорити зі своїми дітьми про інвалідність?», звертайтесь 
до нас! Також можливі різноманітні зустрічі або семінари на теми, що вас хвилюють. 

Контактна інформація INKLOUISE: Просто напишіть нам коротке повідомлення, 
якщо ви хочете бути разом з нами, а також, якщо у вас є питання або проблеми. Ми 
будемо раді вам та вашим дітям! 
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