
 

 

 
 
Запрошення на спеціалізовану онлайн-конференцію на тему: 
 
Які висновки можна зробити під час прийому біженців з інвалідністю з 
України для інтеграції біженців у Німеччині? Досвід – Проблеми – Рішення 
 
Вівторок, 06.12.2022, 10:00 – 16:30. 
 
З початку війни в Україні Handicap International, як і багато інших організацій, 
прагне надавати допомогу біженцям з інвалідністю з України. Для нас важливо 
зробити видимими величезні зусилля в цій галузі та звернути увагу на 
становище біженців з інвалідністю не лише з України.  
 
На цьому фоні у вівторок 06.12.2022 ми плануємо провести спеціалізований 
онлайн-захід. 
 
Ми хочемо створити платформу для спілкування з постраждалими та надання 
актуальних відомостей про роботу цивільних ініціатив та організацій. У рамках 
робочих груп ми організуємо обмін думками та разом обговоримо, як можна 
покращити становище біженців з інвалідністю у Німеччині.  
 
У рамках панельної дискусії ми обговоримо з експертами та політиками досвід 
прийому осіб з інвалідністю з України та отримані при цьому знання й досвід, які 
мають важливе значення для міграційної політики Німеччини.  
 
У панельній дискусії візьмуть участь: 
 

 Такіс Мехмет Алі, депутат Бундестагу ФРН (фракція партії «СДПН» у 

Бундестазі ФРН)  

 Муханад Аль-Халак, депутат Бундестагу ФРН (фракція партії «СвДП» у 

Бундестазі ФРН)  

 Харальд Лелейн (керівник управління з питань міграції організації із 

соціального забезпечення Paritätische Gesamtverband)  

 Коріна Рюффер, депутат Бундестагу ФРН (фракція партії «Союз 

90/Зелені» у Бундестазі ФРН) 

 Д-р Аннет Таббара (керівник управління Федерального міністерства праці 

та соціального забезпечення)  

 Проф., д-р Герхард Траберт (представник організації з медичного 

забезпечення Ambulanz ohne Grenzen) 

 
Панельна дискусія розпочнеться із заяв міністра Реєм Алабалі-Радован, 
уповноваженої Федерального уряду з питань міграції, біженців та інтеграції, та 
Юргена Дюселя, уповноваженого Федерального уряду з питань осіб з 
інвалідністю.   



   

 

 
На заході буде реалізовано синхронний переклад на українську, російську, 
англійську, арабську, фарсі (за необхідності) та німецьку мови, українську мову 
жестів, а також транскрибацію з німецької мови на російську.  
 
Докладніші відомості представлені у програмі заходу та на веб-сторінці, 
присвяченій усім нашим заходам. Можлива електронна реєстрація на захід тут.  
 
Будемо раді, якщо Ви надішлете це запрошення будь-яким зацікавленим 
особам. Запрошуються біженці з інвалідністю та їхні родичі, фахівці, волонтери 
та всі особи, які цікавляться цим питанням. 
 

Якщо у вас виникли запитання щодо заходу, будь ласка, напишіть нам 
veranstaltungen@deutschland.hi.org.  

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/flucht-aus-der-ukraine/veranstaltung/
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/flucht-aus-der-ukraine/veranstaltung/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xKH9Q_1OmkGnR0SNKHdz8LMyWRGGiTxIp6jNjDYWZa9UMjRENjVUWkJYWkg4TEpOMDZYWTc3UU5QOC4u
mailto:veranstaltungen@deutschland.hi.org

