
BiB e.V. 
Асоціація з догляду та інтеграції дітей та молоді з обмеженими можливостями, скорочено BiB 
e.V., була заснована у 1988 році активними батьками та помічниками. 

Ми підтримуємо дітей та молодих людей з обмеженими можливостями, їхніх батьків, братів, 
сестер та інших родичів. Інтеграція та самостійне навчання дітей та молодих людей з 
обмеженими можливостями є дуже важливими для нас. 

Асоціація є некомерційною та є членом Parity Welfare AssociaXon. 

Наші послуги 
Консультації 

Ми будемо раді проконсультувати Вас, якщо у Вас виникнуть питання щодо інвалідності Вашої 
дитини. Разом з Вами ми розглянемо, що Вам потрібне. Потім ми разом з Вами шукаємо 
можливі послуги підтримки та допомоги, уточнюємо можливості фінансування та допомагаємо 
із заповненням заяв. 

Консультації у BiB. e.V. є конфіденційними та безкоштовними. 

Контактна особа: пані Міхаела Візнер, тел.: 089/1247 9693-3, michaela.wiesner@bib-ev.org 

Допомога сім'ям 

Щоб підтримати Вас у сімейній сфері, ми можемо надати Вам помічників-добровольців, які 
наглядатимуть за Вашою дитиною з обмеженими можливостями на погодинній основі. Вони 
пройшли навчання у нас і підтримують Вас, проводячи весело вільний час з дитиною. Час 
виконання завдань регулюють самі помічники обговоривши це попередньо з Вами. 

BiB e.V. бере на себе оплату помічників. Наприкінці місяця Ви отримаєте від нас рахунок. Ви 
можете сплатити це через певний фонд з догляду. Про все інше ми будемо раді повідомити Вас 
в особистій бесіді. 

Контактна особа: пані Верена Мергелькамп, тел.: 089/12479693-0, verena.mergelkamp@bib-
ev.org 

Види дозвілля та активного відпочинку 

Ми організовуємо безліч різноманітних дозвільних заходів протягом року; від святкових акцій 
та вільного часу на вихідних до одноденних поїздок та багатьох інших різноманітних видів 
дозвілля. Ми будемо раді уточнити можливі механізми фінансування по телефону. Наші поточні 
пропозиції можна знайти у розділі «Актуальне» («Aktuelles») на сайті www.bib-ev.org. 

Контактна особа: пані Мікаела Оттер, тел.: 089/1247 9694-3, michaela.o|er@bib-ev.org 

mailto:michaela.otter@bib-ev.org


Заходи для братів та сестер дітей з обмеженими можливостями 

Ми організовуємо спеціальні заходи для братів та сестер дітей, молоді та дорослих з 
обмеженими можливостями. Тут вони можуть познайомитися з іншими братами та сестрами та 
дізнатися, що вони не самотні у своїй ситуації. Разом вони там веселяться. Ми проводимо 
спільні заходи, екскурсії та табори з ночівлями. Наші поточні пропозиції можна знайти у розділі 
«Актуальне» на сайті www.bib-ev.org. 

Контактна особа: пані Марія Планк, тел.: 089/1247 9693-4, maria.plank@bib-ev.org 

Ці заходи спонсоруються  

Шкільний супровід 

Може статися так, що Ваша дитина зможе ходити до школи лише зі шкільним супроводником. 
Ми допомагаємо і у цьому питанні. Наші шкільні супроводжуючі, найняті нами, пройшли 
навчання у нас та інструктуються та контролюються нашими спеціалістами. Ми організуємо 
шкільний супровід як у звичайних, так і спеціальних школах. Допомога супроводжуючого 
залежить від потреб Вашої дитини. Вони допомагають Вашій дитині у школі у різній формі. 
Супроводжуючі допомагають, наприклад, при одяганні та роздяганні, при орієнтації у школі або 
при мотивації та концентрації. На уроках вони підтримують, наприклад, у письмі та читанні, а 
також в обробці завдань. Вони допомагає з обробкою навчальних матеріалів, а також бере на 
себе легкі завдання з догляду. Керівний принцип шкільний супроводжуючих полягає в тому, 
щоб підтримувати дитину настільки, наскільки це необхідно і якнайменше, щоб набута 
незалежність не була забута, а набута незалежність могла розвиватися далі. Якщо у Вас є будь-
які питання щодо заявки та фінансування, ми будемо раді проконсультувати Вас. 

Контактна особа: пані Корнелія Бумес, тел.: 089/1247 9694-2, cornelia.bumes@bib-ev.org 

В офісі BiB ми говоримо німецькою та англійською мовами. 

Будь ласка, повідомте нам заздалегідь, якщо вам потрібний перекладач. Потім ми спробуємо 
організувати когось якнайшвидше. Щиро Дякую!


