BiB e.V.
Asociația pentru îngrijirea și integrarea copiilor și adolescenților cu dizabilități, numită scurt
BiB eV., a fost înființată în 1988 de către părinți și asistenți cu angajament.
Sprijinim copii și adolescenți cu dizabilități, pe părinții, frații și alte rude ale acestora. Pentru
noi, integrarea și participarea auto-determinată a copiilor și a tinerilor cu dizabilități sunt
foarte importante.
Asociația este recunoscută ca asociație de utilitate publică și membru al Federației
asociațiilor caritabile Paritätischer Wohlfahrtsverband.

Ofertele noastre
Consiliere
Vă consiliem cu plăcere dacă aveți întrebări cu privire la dizabilitatea copilului
dumneavoastră. Împreună cu dumneavoastră vom vedea ce vă este necesar. Apoi căutăm
împreună cu dumneavoastră potențiale oferte de asistență, clarificăm posibilitățile de
finanțare și vă ajutăm să completați cererile.
Consilierea la BiB e.V. se efectuează confidențial și gratuit.
Persoană de contact:
Doamna Michaela Wiesner, Tel: 089/ 1247 9693-3, michaela.wiesner@bib-ev.org
Sprijin familial
Ca sprijin în sectorul familial, vă mijlocim asistenți voluntari pentru îngrijirea după program
orar a copilului dumneavoastră cu dizabilități.
Aceștia au fost instruiți de către noi și vă ajută să petreceți timpul liber cu copilul
dumneavoastră și să desfășurați activități distractive.
Programul activităților va fi reglementat de către asistenții înșiși, după consultare cu
dumneavoastră.
De plata asistenților se ocupă BiB e.V. Dumneavoastră veți primi de la noi o factură la
sfârșitul lunii.
Puteți finanța această ofertă prin intermediul fondului de îngrijire. Despre toate celelalte
detalii vă vom informa cu plăcere într-o conversație personală.
Persoană de contact:
Doamna Verena Mergelkamp, Tel: 089/12479693-0, verena.mergelkamp@bib-ev.org
Oferte pentru timpul liber
Organizăm multe activități de petrecere a timpului liber pe parcursul anului; de la activități de
vacanță și agrement la sfârșit de săptămână, până la excursii de o zi și multe alte activități
diverse de agrement. Putem clarifica cu plăcere telefonic posibile mijloace de finanțare.
Găsiți ofertele noastre actuale la rubrica "Actualitate" pe pagina de internet www.bib-ev.org.

Persoană de contact:
Doamna Michaela Otter, Tel: 089/ 1247 9694-3, michaela.otter@bib-ev.org
Oferte pentru frați și surori
Organizăm oferte speciale pentru frații și surorile copiilor, adolescenților și adulților cu
dizabilități. Aici ei pot cunoaște alți frați și surori și afla că nu sunt singuri în situația
dumneavoastră. Împreună se bucură de ofertele noastre. Facem acțiuni comune, excursii și
acțiuni de agrement cu ședere peste noapte.
Găsiți ofertele noastre actuale la rubrica "Actualitate" pe pagina de internet www.bib-ev.org.
Persoană de contact:
Doamna Maria Plank, Tel: 089/1247 9693-4, maria.plank@bib-ev.org

Aceste oferte sunt promovate de

Însoțire la școală
Este posibil ca copilul dumneavoastră să poată merge la școală numai cu un însoțitor școlar.
În acest caz vă vom ajuta mai departe.
Însoțitorii noștri școlari sunt angajați la noi, au fost școlarizați de către noi și sunt instruiți și
supravegheați de către specialistul nostru. Organizăm însoțirea la școală, atât la școlile
obișnuite, cât și la școlile speciale.
Însoțitorul școlar se orientează după nevoile copilului dumneavoastră. Acesta îl sprijină pe
copilul dumneavoastră la școală prin diferite metode de ajutor. Îl ajută, de exemplu, să se
îmbrace și să se dezbrace, la orientare în școală sau la motivare și concentrare. La ore îl
ajută, de ex., la scris și citit, precum și la rezolvarea lucrărilor. Îl ajută la lucrul cu materialele
didactice și, de asemenea, preia și sarcini ușoare de îngrijire.
Principiul călăuzitor al însoțirii la școală este acela de a-l susține pe copilul dumneavoastră
cât de mult este nevoie și cât de puțin este posibil, astfel încât independența învățată să nu
fie uitată, iar independența dobândită să poată fi dezvoltată în continuare.
Pentru întrebări privind solicitarea și finanțarea, vă consiliem cu plăcere.
Persoană de contact:
Doamna Cornelia Bumes, Tel: 089/1247 9694-2, cornelia.bumes@bib-ev.org

Activitate socială școlară la Școala Mathilde Eller
Suntem alături de toate elevele și toți elevii din Centrul special, de părinții și rudele acestora,
precum și de personalul didactic al școlii.
Copiii și adolescenții sunt susținuți în parcursul lor școlar, iar noi le promovăm abilitățile
sociale și personale. Organizăm și coordonăm proiecte de clasă și școlare și organizăm
activități de grup cu elevele și elevii.

În plus, ne considerăm un centru de contact pentru părinți în toate problemele legate de
dificultățile școlare și problemele educaționale, precum și de serviciile de sprijin individual și
de activități de petrecere a timpului liber, ajutând și la procesul de solicitare.
Persoană de contact:
Doamna Michaela Otter, Tel: 089/ 233-66066, michaela.otter@muenchen.de
Doamna Devrim Uygun, Tel: 089/ 233-34268, d.uygun@muenchen.de
Activitate socială școlară la școala pentru bolnavi
Activitatea socială școlară este destinată elevelor și elevilor, părinților acestora și
personalului didactic al școlii pentru bolnavi. Este important pentru noi să menținem șansele
educaționale și parcursul școlar în timpul spitalizării.
Ne considerăm însoțitori de proces pe durata școlarizării la școala pentru bolnavi și oferim
consiliere în acest context.
Când un copil părăsește clinica pentru a merge din nou la școala sa, noi ne îngrijim de
procesul de reintegrare. Între timp, activitatea socială școlară preia în acest proces sarcinile
de coordonare și consiliere, făcând oferte structurate care sunt adaptate nevoilor individuale.
Oferim, de asemenea, proiecte și excursii.
Persoană de contact:
Doamna Sarah Cochet-Weinandt, Tel: 089/ 3068 2733, sarah.cochet-weinandt@bib-ev.org

Activitatea socială școlară este promovată de
La biroul BiB vorbim germană și engleză.
Vă rugăm să ne anunțați dinainte dacă aveți nevoie de un interpret. În acest caz, vom
încerca să organizăm pe cineva în scurt timp. Vă mulțumim!

