
 
 

Програма заходів у рамках спеціальної онлайн-конференції на тему: 
 

 
Які висновки можна зробити під час прийому біженців з інвалідністю  

з України для інтеграції біженців у Німеччині?  
Досвід – Проблеми – Рішення 

 

06.12.2022, 10:00 – 16:30 
 

Модератор: 
 

Д-р Сюзанна Швалгін 
Handicap International e.V.  

10:00  Вітальне слово Handicap International 

10:10 – 10:50  Біженці з інвалідністю і родичі про досвід прибуття до Німеччини  
Олена Бабешко, Сергій Супрун, Мхеддiн Cахо 

10:50 – 11:15 Доповідь 
Правова основа для прийому біженців з інвалідністю з України та інших країн у Німеччині  
 
Karsten Dietze  
Handicap International e.V. 

 
11:15 – 11:30 Коротка перерва з музичним супроводом Мохаммеда Йоло (Саз) 

 

11:30 – 11:45 Імпульси для політичних заходів та сфери, що потребують удосконалення  
 
Юрген Дусель 
Уповноважений Федерального уряду з питань осіб з інвалідністю 
 
Реєм Алабалі-Радован  
Міністр, уповноважена Федерального уряду з питань міграції, біженців та інтеграції, Уповноважений з питань 
боротьби з расизмом 
 

11:45 – 13:00 Панельна дискусія  
Модератор: Маріус Тюнте (представник ООН у справах біженців) 
 
У 2022 році десятки тисяч біженців з інвалідністю з України опинилися в Німеччині. Які висновки 
можна зробити з прийому біженців з інвалідністю та їхніх родичів у Німеччині? 
 

- 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 в Бундестазі ФРН») 
- Вольфганг Ромбах (Федеральне міністерство праці та соціального забезпечення) 
- Проф., д-р Герхард Траберт (представник організації з медичного забезпечення Ambulanz ohne 

Grenzen) 
 
 

 
13:00 – 14:00 Обідня перерва  

  

14:00 – 15:00 Виступ представників цивільних ініціатив та організацій, чия діяльність спрямована на сприяння в 
евакуації та розміщенні, надання консультацій та підтримці біженців з інвалідністю з України 
 

15:00– 15:45 Тематичні майстер-класи у відпочинкових кімнатах  
 

 
15:45 – 16:00 Коротка перерва з музичним супроводом Мохаммеда Йоло (Саз) 

 

16:00 – 16:30 Підбиття підсумків та завершення конференції  
 

 
 
На заході буде реалізовано синхронний переклад на українську, російську,арабську, англійську та фарсі (при необхідності), 
німецьку й українську мову жестів, а також транскрибацію з німецької мови на російську.  

 
За підтримки 
 


