
የናኮፖ ፕሮጀክት
„አካቶ ከተማ ልማት“

ላይፕዚግ - አዲስ አበባ
የፕሮጀክቱ  መጀመርያ  ደረጃ  ሰነድ

“አካቶ ከተማ” –
ሕልም ነው?



„ዜጎች ለላይፕዚግ“ የተባለ ድርጅት፣ የሮዝ ጆክች ረዳት

አንድሬያስ ሆዊለር

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ምክትል 
ቢሮ ኃላፊ

ሃይለስላሴ ፍስሃ

የላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ትምህርት ፋኩሊቲ

ፕሮፌሰር ዶ/ር ያና ጼለ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ቢሮ የሥራ 
ሂደት ኃላፊ

አማኑኤል ኤሮሞ

ማህበራዊ አገልግሎት ሠራተኛና የኮምፒዩተር ተክኖሎጂ 
አስተማሪ፣ ቱጌዘር በተባለው መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት

ሃብታሙ ሻውል

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የባህልና ቱሪዝም ምክትል 
ቢሮ ኃላፊ

ብርሃኑ ሚኖቶ
በላይፕዚግ ከተማ የዛክሰን ክልል  የትምህርት ጥራት ቁጥጥር 
መምሪያ፣ ዘርፈ ብዙ ተግባራት ኃላፊ

ቢርጊት ዊልሆፍት

„የአዲስ አበባ እና ላይፕዚግ የጓደኝነት ክለብ“ ማህበር

ፍሬሕይወት ተፈራ

የላይፕዚግ ከተማ፣ የአካል ጉዳተኞች ማህበር 

ኢሪስ ሮሽ

በዳግማዊ ምኒልክ የሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት 
የምክክር አገልግሎት ስጪ አስተማሪ

አበበች መኮንን

የላይፕዚግ ከተማ ቤተ መጻሕፍት የድምፅ መቅረጫ መሣሪያ 
ባለሙያ

አናሌና አሪንግ

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዓለም አቀፍ ግንኙነቶች 
ክፍል ኃላፊ

ዳንኤል ኃይለ ሥላሴ

የጀርመን ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ማህበር 
(GIZ)፣ „STEP“ ፕሮግራም 

ኢንገ ቦጸንሃርት

ኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበራት ፌዴሬሽን 
ፕሬዝዳንት

ቃልኪዳን ሽመልስ
የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር የውጭ ጉዳይ ቢሮ

ካትያ ሮሎፍ 1

የተለየ መሆን የተለመደ ቢሆን

ባብዛኛው ጊዜ የምናስበው አካቶ ሌሎችን ሰዎች (እንደ 

አካል ጉዳተኞች፣ አረጋውያን፣ የውጭ ዜጎች፣ ልጆች የያዙ 

እናቶች) ይመለከታል ብለን እናስባለን።

ሆኖም ግን አካቶ ግን ለሁላችንም ጥሩ ነው። ብዙሃነትን 

ያሳያልና 

ከሌሎች የተለየ መሆን የተለመደ መሆኑን ያሳያል። 

ብሎም ለየብቻቸው ተለያይተው የነበሩ ዓለማትን 

ያገናኛል።

የእህትማማች ከተሞቹ ላይፕዚግና አዲስ አበባ የተለያዩ 

ናቸው። 

በዚህ ኘሮጀክት ውስጥ አካቶ ማህበረሰብ ምን መምሰል 

እንደሚችል እና እርስ በርሳቸው ሀሳብ በመለዋወጥ እና 

ለመማማር ይችላሉ።



2

ሰዎች በህይወት ውስጥ ሊኖራቸው  የሚችል የአካል ጉዳት መጥፎ አመለካከት ብቻ ነው።

Die einzige Behinderung, die man im Leben 

haben kann, ist eine negative Einstellung.

ስኮት ሃሚልተን
የአሜሪካ የበረዶ ተንሸራታች

ይህ ጽሑፍ በጀርመንኛ ቋንቋም ይኖራል።
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Ziel Ziel ist es, spezifische 

Handlungsansätze zu erarbeiten 

und in einem Konzept zu formu-

lieren. Alle Ansätze sind darauf 

ausgerichtet, dass die behinder-

ten Menschen am Leben in der 

Gemeinschaft uneinge schränkt 

teilnehmen können.

Ziel Die Bedingungen uneinge-

schränkter Teilhabe haben sich

Ziel

Dokumentation fest. Diese ist 

Grundlage für Handlungsansätze, 

die in Projektphase 2 ausgearbei-

tet werden.

Ziel

p g
In jeweils fünf Tagen lernen sie 
ausgewählte Einrichtungen und 
Projekte kennen. Am Ende der 

Woche stehen Erfahrungs-
austausch und kritische 

Diskussion.

Während 
eines Arbeitstreff ens 

in Addis Abeba wird die 
Dokumentation ausgewertet. 

Lösungsansätze für mehr Teilhabe 
in beiden Kommunen werden 

erarbeitet und mindestens 
drei konkrete Pilotprojekte 

 vorbereitet.

Oktober 2017 – Frühjahr 2018

Pilotprojekte 

11 51

4738262014



6 7

ክቡር ከንቲባ ድሪባ ኩማ

የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ

 መቅድም
 በአዲስ አበባና በላይፕዚግ ከተሞች መካከል ያለው ብርቱ 

እህትማማችነት ለዚህ አርአያነት ያለው ፕሮጅክት መሠረት መሆኑ 
ያስደስተኛል። በተለይ በጀርመን የኤኮኖሚ እና የልማት ትብብር 
ፌዴራል ሚኒስቴር እና በ“እንጌጅመንት ግሎባል“ (Engagement 
Global) በኩል ከጀርመን ፌደራል ሪፓብሊክ የሚሰጠው ድጋፍ 
ያስደስተኛል። በከተማ ደረጃ ዘላቂ ልማት ላይ ትኩረት የሚሰጠው 
የናኮፖ (Nakopa) ፕሮግራም ለረጅም ጊዜ የቆየውን የከተማ 
እህትማማችነታችንን ያጠናክራል።

 በከተማ ደረጃ ለአካል ጉዳተኛ ዜጎቻችን ጥንቃቄ መስጠት 
ግዴታችን ነው። በአዲስ አበባና በላይፕዚግ አጋር ከተሞች 
ከፕሮጄክቱ የሚገኙትን ልምዶች በመለዋወጥ ወደሥራ ዓለም፣ 
ለባህል ብልጽግና እና ትምህርት አቅርቦቶች መግቢያ በመሆን  
በአጠቃላይ የተሻለ የኑሮ ሁኔታን ለመፍጠር ያግዛል። 

 የፕሮጀክቱ  የመጀመርያ  ደረጃ  በተሳካ ሁኔታ ተጠናቅቆ 
በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በሚገኘው ልምድ እና የጋራ 
ልውውጥ ፕሮጀክቱ ጠቃሚ  እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ።

ሰላምታ

ቡርክሃርድ ዩንግ

የላይፕዚግ ከተማ ዋና ከንቲባ

 መቅድም
 በላይፕዚግና በአዲስ አበባ መካከል ያለው ግንኙነት የተጀመረው 

በ1960 ዎቹ ዓመታት ሲሆን ከአሥራ ሁለት ዓመት በፊት በይፋ 
ከተመሠረተ በኋላ ብርቱ እህትማማችነት ተጠናክሮ የዚህ „አካቶ 
ከተማ ልማት“ ፕሮጀክት እያደገ መጥቷል።

 ከኢትዮጵያውያን እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ጋር በብዙ ዘርፎች 
ያለውን ጠንካራ ትብብር በጣም አደንቃለሁ። በሚያዝያ 2009 
ዓ.ም በአዲስ አበባ ውስጥ ከአዲሱ ቀላል ባቡር  አንዱ ባቡር 
የላይፕዚግ ከተማችንን ስም በመስጠት ወዳጅነታችን ጠንክሯል።

 በጋራ ፕሮጀክቶች አማካይነት ዘላቂ የማህበረሰብ ልማት 
የሚደግፈው እና በዚህ ሰነድ የሚገልጽበት የናኮፖ (Nakopa) 
ፕሮጀክት የከተሞች አጋርነትን በአዲስ ዘርፍ ያጠናክራል። በ1999 
ዓ.ም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስምምነት የተደነገገውን 
የአካል ጉዳተኞች መብትን በተመለከተ ሌሎች ተዛማጅ 
መረጃዎችም አሉ ለምሳሌ ጉዳተኞችን መብት በተመለከተ 
የአካል ጉዳተኞችን በማህበረሰቡ ሕይወት ውስጥ የተሟላ ድርሻ 
እንዲኖራቸው በዓለም ዙሪያ በሚገኙባቸው ከተሞች ብዙ ስራዎች 
መከናወን አለባቸው እና ይህንን አብረን ብንሰራ ይመረጣል።

 እኛም ከሌሎች መማር እንፈልጋለን „ትክክለኛ“ የሚባል 
አካቶ ስራ ስለማይኖር በሌሎች በተለያዩ መስኮች አቅርቦቶች 
አብረን አዘጋጅተን ማቅረብ እንፈልጋለን። ይህን በሚመለከት 
በኢትዮጵያ አጋር ከተማችን አዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኙት 
የባህል እና የትምህርት ተቋማት ጋር ያለን ትብብር እና የልምድ 
ልውውጥ ከፍ ያለ ዋጋ አለው። ለዚህ ፕሮጀክት በ“እንጌጅመንት 
ግሎባል“ (Engagement Global) በኩል ለሚሰጠው የገንዘብ 
ድጋፍ ምስጋናችንን እናቀርባለን።  በአፍሪካ የኢኮኖሚ ትብብር 
ፕሮጀክቶች  እየጨመሩ እንደ መሄዳቸው መጠን በከተማ 
ደረጃ መተግበር ትክክል ነው። ይህንን በመስራት የሚያድጉት 
ግንኙነቶች እና ተጨባጭ ፕሮጀክቶች ከተሞቻችን ይበልጥ 
ሰብዓዊ፣ ይበልጥ ዘርፈ-ብዙ እና ይበልጥ ፍትሃዊ ለማድረግ 
እንደሚያግዙ ይታመናል።
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ዶ/ር ጋብሪኤል ጎልድፉስ

የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር የዋና ከንቲባ ክፍል የውጭ ጉዳይ ኃላፊ

ስለከተማ እህትማማችነት እና የጋራ ትብብር በምንወያየበት 
ጊዜ አስቀድሞ ከወጣቶች ጉብኝቶች፣ ከአትሌቶች ወይም 
ሙዚቀኞች መገናኘት፣ ከሥነ ጥበብ ፕሮጀክቶች፣ ከኢኮኖሚ 
ትብብር፣ ከአካባቢ ጥበቃ፣ ከከተማ ትራንስፖርት፣ ከቆሻሻ 
ማስወገጃ አስተዳደር እና ከዜጎች ተሳትፎ ጋር ስለተያያዙት 
ስራዎች ይታስባል። የዜጎች ተሳትፎን በሚመለከት በእህትማማች 
ከተሞቹ ላይፕዚግና አዲስ አበባ በኩል በጋራ ናኮፖ (Nakopa) 
ፕሮጀክት ስር የተጠየቀውን አካቶ ስራ (inclusion) የሚባለውን 
ጥያቄ እያቀረብን ነው። በ 1983 ዓ.ም የጀርመን ፌደራል ፋይናንስ 
ሚኒስትር ቮልፍጋን ሾይብለ (Wolfgang Schäuble) አደጋ 
ከደረሰባቸው ወዲህ የተሽከርካሪ ወንበር (ዊልቼር - wheel-
chair) ተጠቃሚ ሆነዋል። አንድ ጊዜ እንዳሉት „ማንም ሰው 
ባለሙሉ አካል ቢመስልም ግን በውስጡ አንድ ጉድለት አለው። 
ሆኖም እኛ አካል ጉዳተኞች የጎደለንን ቀድመን እናውቃለን“ 
በማለት ተናግረዋል። በጋራ ፕሮጀክታችን ላይ ልክ ይህንን ርዕሰ 
ጉዳይን በሚመለከት ይበልጥ በሰፊው ባህሎቻችንን በማቀናጀት 
ዕውቀትን ለማካበት መጣር ይኖርብናል። በአዲስ አበባ ከሚገኙ 
አጋሮቻችን ጋር የራሳችንን አቅም መጠን ለመለካት እርስ በእርሳችን 
በመማማር፣ አስተሳሰባችንን በማከፈልና በነሱ ላይ በመወያየት፣ 
የሌሎችን አስተያየት በመጠየቅ፣ ጥያቄዎችን በማነሳት፣ አዳዲስ 
ነገሮችን እንዲሁም ዘላቂ መፍትሄዎችን ባንድነት ለመፈለግ ልዩ 
ፍላጎት እንዳለን የታወቀ ነው።
በሁለቱም ከተሞች ውስጥ ላሉት የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች እና 
ደጋፊዎች ምስጋናዬን መግለጽ እፈልጋለሁ። ከዚህም በላይ 
የከተሞቻችን እህትማማች ትብብርን በተመለከተ ከዚህ ፕሮጀክት 
ጋር በአዲስ ዘርፍ ውስጥ እንድንገባ በሚያስችለው „አንድ ዓለም“ 
በሚባለው ማህበር ውስጥ ላለው የከተማ አገልግሎት መስጫ 
ክፍል (“Eine Welt e.V.”) ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ።

መቅድም

ካሣ ወልደ ሰንበት

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሀገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ 
ግንኙነቶችና ዲያስፖራ ጉዳይ ዳይሬክተር

መጀመርያ በአዲስ አበባና በላይፕዚግ አጋር ከተሞች መካከል 
ያለውን ፕሮጀክት ለሚደግፉ ለ“እንጌጅመንት ግሎባል“ 
(Engagement Global) እና ለላይፕዚግ ከተማ ምስጋናዬን 
መግለጽ እፈልጋለሁ። በእንጌጅመንት ግሎባል (Engage-
ment Global) ድጋፍ አማካኝነት ከተለያዩ የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ዘርፎች፣ የትምህርት ተቋማትና ማኅበራት የተወጣጡ 
ባለሙያዎች ላይፕዚግን በመጎብኘት በማህበራዊ መካተት 
መሠረት በሚሰሩባቸው የተለያዩ ፕሮጀክቶች እና ተቋማት ላይ 
ያሏቸውን ግንዛቤ በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ ችለዋል። 
የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት በምን አይነት 
ከፍተኛ የቴክኒክ ደረጃ ለዓይነ ስውራን ቁሳቁሶችን አዘጋጅቶ 
እንደሚያቀርብ ማየታችን በጣም ጠቃሚ እና አስደናቂ ከሆኑት 
የፕሮግራም ዝርዝሮች መካከል ነበር። እንዲሁም የአዕምሮ ዕድገት 
ውስንነት ካለባቸው ሰዎች ጋር የሚሠራውን የሊንደንሆፍ-
ትምህርት ቤትን (Lindenhof-school) መጎብኘታችን ከባለሙያ 
ጉብኝቶቹ መካከል በጣም የደመቀው ነበር። በተጨማሪም 
በሁለቱም ከተሞች ባለሙያዎች መካከል የተደረጉ ውይይቶች 
በጣም የሚያበረታቱ እና አጋዥ ነበሩ። እርስ በርስ የተደረጉት 
የልዑካን ቡድን ጉብኝቶች ለፕሮጀክቱ አስደናቂ አጀማመር 
መሆናቸውን አሳውቀዋል። አካቶ ስራ ን ሚያበረታቱ አዳዲስ 
መንገዶች ለመለየት የሚያስችለው ፕሮጀክት የግለሰብ አካል 
ጉዳተኛ ሰዎችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም፣ የዚህ ፕሮጀክት 
ተጠቃሚዎች ያደርጋል። የዚህ ፕሮጀክት ዓላማው ማህበራዊ 
መዋቅሮችን፣ የፖለቲካ ስርዓትን፣ ስለአካል ጉዳተኛ ዜጎች ያለንን 
ግንዛቤንና አመለካከታችንን እንድናሰተካክል ማገዝ ነው። ይህ 
ራዕይ የአካል ጉዳተኞች መብቶች ጥበቃ ስምምነት በተደነገገው 
መሰረት በሕገ መንግሥታችን ውስጥ ተካትቶ በሕግ መልክ 
ፀድቋል አሁን ቀስ በቀስ እየተከናወነ ነው። በናኮፖ (Nakopa) 
ፕሮግራም ስር ያሉ የሙከራ ፕሮጀክቶች በትምህርትና በባህል 
ደረጃ ላይ ጠቃሚ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። የአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር ፕሮጀክቱን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ 
ሙሉ ድጋፉን እንደሚሰጥ ለዚህ ሰነድ አንባቢዎች አረጋግጣለሁ።
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ክፍል 1

የፕሮጀክቱ ማጠቃለያ

የአዘጋጅ ማስታወሻ

ይህ ሰነድ በቀላል ማንበብ እንዲቻል ግልጽ መሆን አለበት። 
ስለዚህም በኤዲቶሪያል ክፍል ጸሃፊዎችን ዝርዝር ከመጻፍ 
ተቆጥበናል። 
ይህ ጽሑፍ የአካቶ ስራ  ተኮር ነው። በክፍል 2 ውስጥ 
የሚገኙት ምዕራፎች በቀላል ቋንቋ ተላልፈዋል። የክፍል 
3 መቅድሞች በቀላል አማርኛ ተጽፏል። እነዚህ የጽሁፉ 
ክፍሎች ተለቅ ባለ ጽሁፍ ይታያሉ።  በመጀመርያው 
የፕሮጄክት ዓመት ላይ ያለው ዝርዝር መረጃ በትናንሽ 
ፊደላት የተጻፈ ነው። ይህ ሰነድ ተደራሽ በሆነ ፒዲኤፍ 
(PDF) መልክ ይገኛል።
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መቅድም

ይህ ሪፖርት „በአካቶ ከተማ ልማት እህትማማች ከተሞች በሆኑት በላይፕዚግ እና አዲስ አበባ 
የማህበረሰብ አካቶና አሳታፊ እርምጃዎችን ማበረታታትና መተግበር“ በሚል ርዕስ በቀረበው 
የጋራ ፕሮጀክት ውስጥ በተፈጸመው የፕሮጀክቱ መጀመርያ ደረጃ ላይ የተጠናከረ መረጃ 
በሰነድ መልክ አዘጋጅቶ ያጠቃልላል። ይህ የፕሮጀክቱ መጀመርያ ደረጃ ከጥቅምት 2009 ዓ.ም 
ጀምሮ እስከ ግንቦት 2009 ዓ.ም ድረስ ያለውን ጊዜ ያቅፋል (የአዘጋጅ ማብቂያ ጊዜ - editorial 
deadline)።

በፕሮጀክቱ መካከል የሚከተሉት ተሳታፊዎች ይገኛሉ፡- የአዲስ አበባና ላይፕዚግ የማዘጋጃ 
ቤት ሰራተኞች፣ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን እና ሳይንቲስቶች (scientists)፣ የትምህርት ቤት ርዕሰ 
መምህራን እና አማካሪዎች፣ የከተሞች የወዳጅነት ማህበራት አባላት እና ከአካል ጉዳተኞች 
ማህበራት፣ ከማህበራዊና ባህላዊ ተቋማት እና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች የተውጣጡ 
ባለሙያዎች። 

በጥቅምት 2009 ዓ.ም እና በጥር 2009 ዓ.ም ሁለት ጊዜ በላይፕዚግ እና አዲስ አበባ የልዑካኖች 
ጉብኝቶች ተካሂደዋል። በዚህ ጊዜ በተካሄዱት የተለያዩ የሥራ ስብሰባዎች ላይ የባለሙያዎች 
ጉብኝቶች ለማስገምገም የተዘጋጁ ነበሩ። በላይፕዚግ እና አዲስ አበባ ፕሮጀክቱን ለማቀናጀት  
ቁጥጥር የሚያደርጉ ኮሚቴዎች (steering groups) ተቋቁመዋል። የሁለቱ ጉብኝቶች 
ውጤቶችን በስልጠና ፕሮግራሞች ላይ በጋራ በመወያየት እና የያንዳንዱ ልዑካን ቡድን 
ሥራዎች በፕሮቶኮሎች እና የሥራ ሪፖርቶች መልክ ተመዘገበዋል።

በዚህ የፕሮጀክቱ መጀመርያ ደረጃ ላይ በሁለቱም ወገኖች የሚሳተፉት ባለሙያዎች ተገናኝተው 
ውይይት አድርገዋል። ከተራራቁ ከተሞች ከተውጣጡ የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች መሀል 
የውይይትና የመተማመን መሠረትን ለማሳደግ ተችሏል። በተጨማሪም ተሳታፊዎቹ የአካል 
ጉዳት ያላቸውና የሌላቸው ሰዎች የሚያስተምሩባቸውን፣ አጨዋወት የሚማሩባቸውን፣ የፈጠራ 
ሥራቸውን ወይም ሌሎችን ሥራዎችን የሚተገበሩባቸውን ተቋማት ጎብኝተዋል። በፕሮጀክቱ 
እቅድ መሠረት እነዚህ ተቋማት በትምህርቱና በባህል ዘርፎች ውስጥ ይሠራሉ። በተመረጡት 
ተቋማትና የባለሙያ አብራሪዎች አማካይነት ተሳታፊዎች ማህበራዊ አካቶን በተመለከተ 
ስላለበት ሁኔታ የመጀመርያ ግንዛቤን አግኝተዋል። 

አንድነትና ልዩነት ያላቸውን አስተያየቶችና አመለካከቶች በመወያየት ይህ ፕሮጀክት ደረጃ 
የዎርክሾፕ (workshop) ገጸ-ባህሪይ ይዞ አገልግሏል። በዚህ መሠረት ለወደፊት የፕሮጀክት 
ዓመታት ጥያቄዎችን ሊያስነሳ በቅቷል። ሰነዱ በብዙ ጥቅሶች ስለታጀበ የዎርክሾፕ መልክን 
ይዟል። 

በመጀመርያ ደረጃ የተገኙትን ልምዶች በመቀመር ተሳታፊዎቹ በሁለተኛ ዓመት ውስጥ 
ለተግባራዊ የሙከራ ፕሮጀክቶች ሃሳቦችን አዘጋጅተዋል። ለምሳሌ በአዲስ አበባ ውስጥ 
የተደራጀ የማኅበረሰብ አካቶ ሀሳብ የሚያስተላልፍ «በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» („Stadt 

in der Stadt“ - city witin the city) የተባለው የባህል ጨዋታ ፕሮግራም ተካሂዷል 
በተጨማሪም ለዓይነ ስውራን የሚያገለገል የሚዳሰስ (tactile) የልጆች መጽሐፍ ተዘጋጅቷል።

በሶስተኛው ዓመት ልዑካን ቡድኖች በፕሮጀክቱ የተገኙትን ውጤቶች አጠቃልለው እና 
ለራሳቸው እና ለሌሎች ከተሞች ልምዶችን እና ምክሮችን ያስተላልፋሉ።  በጋራ ሀሳብ እና 
ልምድ ልውውጥ ተዘጋጅቶ ያሳደገው የሥራ አፈጻጸም መመሪያ በሁለቱ እና ሌሎች ከተሞችም 
„አካቶ ከተማ ልማት“ እንዲያድግ ይረዳል። በተጨማሪም የአካል ጉዳተኞችን መብት 
በተመለከተ በኢትዮጵያና በጀርመን በኩል የተፈረመው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 
ስምምነት በተደነገገው መሠረተ በሁለቱም ከተሞች የአካል ጉዳተኞች ልክ እንደሌሎች ሰዎች 
በማህበረሰቡ ህይወት ውስጥ ድርሻ እንዲኖራቸው ያደርጋል። 

የገንዘብ ድጋፍ

የፕሮጀክቱ ወቅት እ.ኢ.አ. ከ21 መስከረም 2009 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 19 መስከረም 2012 
ዓ.ም ድረስ ይፈጃል። ፕሮጀክቱ „በትብብር ፕሮጀክቶች አማካይነት ዘላቂ የከተሞቹ 
ልማት ለማስፈፀም“ በሚል ርዕስ „አንድ ዓለም“ በሚባለው ማህበር ውስጥ ባለው የከተማ 
አገልግሎት መስጫ ክፍል (“Eine Welt e.V.”) በቀረበው በናኮፖ (Nakopa) ፕሮግራም ስር  
በ“እንጌጅመንት ግሎባል“ („Engagement Global gGmbH“) በኩል  ከጀርመን የኤኮኖሚ እና 
ልማት ትብብር ፌዴራል ሚኒስቴር  በጀት ውስጥ በሚሰጥ ገንዘብ ይደገፋል።.
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መቅድም በቀላል ቋንቋ

ይህ መጽሐፍ የ „አካቶ ከተማ ልማት“ ፕሮጀክትን የመጀመሪያ ክፍል 

ሪፖርት ያቀርባል። 

ፕሮጀክቱ „በአካቶ ከተማ ልማት እህትማማች ከተሞች በሆኑት በላይፕዚግ 

እና አዲስ አበባ የማህበረሰብ አካቶና አሳታፊ እርምጃዎችን ማበረታታትና 

መተግበር“ የሚል ዘለግ ያለ ስያሜ ያለው ነው።

አካል ጉዳተኞችና ጉዳት አልባው ማህበረሰብ እንዴት አብረው መኖር 

እንዳለባቸው ያስረዳል። ከዚህ በተጨማሪ ሁለቱ አጋር ከተሞች (ላይፕዚግ 

እና አዲስ አበባ) ሀሳቦችን እየተለዋወጡ አዳዲስ ሀሳቦች የሚያጎለብቱበት 

ነው። 

በፕሮጀክቱ የመጀመሪያ ክፍል ሁለት ጉብኝቶች ተካሂደዋል።

በጥቅምት 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያዊያን ባለሙያዎች ላይፕዚግን 

ጎብኝተዋል። እንደገና በጥር 2009 ዓ.ም ደግሞ ጀርመናዊያን ባለሙያዎች 

በተራቸው አዲስ አበባን ጎብኝተዋል። 

ባለሙያዎቹ በሚከተሉት የተለያዩ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ናቸው፡-

 • በከተማ አስተዳደር የስራ ክፍሎች ውስጥ

 • በትምህርት ቤቶች

 • በምክር አገልግሎት ማዕከላት 

 • በባህል ተኮር ማህበራት ውስጥ

 • በዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና

 • በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ።

የሚሰሩት ከአካቶ ጋር የተያያዙ ስራዎችን ነው። 

አካቶ ማለት ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል በሁሉም ስፍራ ላይ መሳተፍ 

ይችላል ማለት ነው። 

ሁሉም ስንል የአካል ጉዳተኞች፣ ድሆች፣ የውጪ አገራት ዜጎች፣ የተለያዩ 

ኃይማኖት ተከታዮች፣በተለየ ወሲባዊ ባህሪይ ውስጥ የሚገኙና ሌሎችም 

ሰዎች ሁሉ ማለት ነው። ከዚህ አንጻር አንዳንድ ጊዜ በአፍሪካና በአውሮፓ 

ያሉት አስተሳሰቦች የተለያዩ ናቸው። የባለሙያዎቹ ተገናኝቶ ልምድ 

መለዋወጥና መማማር ጥሩ የሆነውም ለዚህ ነው። 

ፕሮግራሙን ለማዘጋጀት ከጉብኝቶቹ በፊት ተገናኝተው ነበር።
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ከጉብኝቶቹ በኋላ ደግሞ ባስዋሏቸውን ጉዳዮች ላይ ልምድ ልውውጥ 

አድርገዋል። 

ስለ ጉዳዩ እርስ በርስ ተነጋግረዋል፤ ሪፖርቶችንም ጽፈዋል። 

በጉብኝቶቹ ወቅት ሁሉም ተሳታፊዎች እርስ በርስ እንዲተዋወቁ ተደርጓል። 

መተማመንን አጎልብተዋል። 

ባለሙያዎቹ በርካታ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ጎብኝተዋል። 

ለምሳሌ፡-

 • አካል ጉዳተኛ እና ጉዳት አልባ የሆኑ ልጆች በጋራ የሚማሩባቸውን 

መዋዕለ ሕጻናትና ትምህርት ቤቶች

 • አካል ጉዳተኛ እና ጉዳት አልባ የሆኑ ሰዎች በጋራ የሚተውኑባቸው 

ቲያትሮችን

 • አካል ጉዳተኞች የሚገለገሉባቸው ቤተ- መጻሕፍትን ጎብኝተዋል።

እነዚህ ሁሉ ተቋማት ከትምህርትና ባህል ጋር የተያያዙ ናቸው። የፕሮጀክቱ 

ዕቅድም ይኸው ነው።

ባለሙያዎቹ የተሰጧቸውን ገለጻዎች አዳምጠዋል። ስለዚህ ሁለቱ 

ከተሞች አካል ጉዳተኞችን በተመለከተ ምን እየሰሩ እንደሚገኙና መዳረሻ 

ግቦቻቸውን በተመለከተ ግንዛቤ ጨብጠዋል።

 እኛ ቆንጆ፣ መስህብነት ያለው፣ ጽዱ ከተማ ጋር 

ተዋውቀናል። ከዚህ በተጨማሪ በከተማችን 

በአዲስ አበባ ስም የተየመውን አደባባይ እና 

ሌሎች በርካታ አስደናቂና የተንጣለሉ 

ሕንጻዎችና አደባባዮችንም ተመልክተናል።

ሽመላሽ ዘውዴ፣ 

ኮከበ ጽባሕ የሁለተኛ ደረጃ እና የመሰናዶ ትምህርት 

ቤት ርዕሰ መምህር
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በሶስተኛው ክፍል ባለሙያዎቹ የቀሰሙትን ልምድ ለራሳቸው ከተሞችና  

ለሌሎች ከተሞችም ጭምር ያካፍላሉ።

ሁለቱም በጋራ በከተሞቻቸው ውስጥ የተለያዩ ሕዝቦች በጋራ እንዴት 

የተሻለ ኑሮ መኖር እንደሚችሉ አጢነዋል። ሂደቱ ብዙ ሀሳቦች ተነስተው 

የተፈተሹበት ነበር። ባይመሳሰሉም እንኳን በሪፖርቱ ውስጥ በጽሁፍ 

ተካተዋል።

ይህም የሚቀጥለው የፕሮጀክቱ ክፍልን በተመለከተ በርካታ ጥያቄዎችን 

አስነስቷል። 

 • አካል ጉዳተኞችና ጉዳት አልባ ሰዎች በጋራ መኖር፣ መማር፣ መጫወትና 

መስራት የሚችሉት እንዴት እና የት ነው?

በፕሮጀክቱ ሁለተኛ ክፍል ባለሙያዎቹ ልምድ መቀመር ይፈልጋሉ።

ለምሳሌ፡- “በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ” በሚባለው ጨዋታ የተባለው 

የባህል ጨዋታ ተካሂዷል፤ በተጨማሪም ለዓይነ ስውራን የሚያገለገል 

የሚዳሰስ (tactile) የልጆች መጽሐፍ ይዘጋጃል። እንዲሁም ለዓይነ ስውራን 

አገልግሎት የሚውል የሚደመጥ መጽሐፍ ይዘጋጃል። 

የገንዘብ ድጋፍ 

ለዚህ ስራ መከናወን የሚረዳው ገንዘብ የሚገኘው “ እንጌጅመንት 

ግሎባል” („Engagement Global“)  ከተባለ ድርጅት ነው። መርሀ 

ግብሩ (ፕሮግራሙ) “በአንዲት ዓለም ውስጥ የአገልግሎት ወኪል በሆኑ 

ማህበረሰቦች የፕሮጀክቶች አጋርነት ዘላቂ የከተማ አቀፍ ልማትን 

ማስፈጸም” በሚል ርዕስ ይሰራል። ባጭሩ በናኮፖ (Nakopa) ፕሮግራም 

ይባላል።

ይህ “እንጌጅመንት ግሎባል” የተባለው ድርጅት የፌደራሉን የኢኮኖሚ 

ትብብርና ልማት ሚኒስቴር ተክቶ ይሰራል። 



 በፕሮጀክቶች አማካኝነት 
በማህበረሰቡ ሕይወት ውስጥ የአካል 
ጉዳተኞች ያልተገደበ ድርሻ እንዲኖራቸው 
የሚያስችሏቸውን ሁኔታዎች እንደተሻሻሉ 
አሳይቷል። የሙከራ ፕሮጀክቶችን 
በማከናወን እና ውጤቶችን በመጨረሻ 
ሰነድ መልክ (fi nal documentation) 
በመመዝገብ ለማህበራዊ አካቶ ያለውን 
ግንዛቤ ለማሳደግ ተችሏል።

Ziel  ዓላማው የተወሰኑ የአሠራር ዘዴዎችን 
(action approaches) ተነድፈው በጽንሰ 
ሐሳብ (concept) መልክ ለማዘጋጀት 
ነው። ሁሉም የአሠራር ዘዴዎች ዓላማ 
በማህበረሰቡ ሕይወት ውስጥ ለአካል 
ጉዳተኞች ያልተገደበ ድርሻን ለማሻሻል 
ነው።

ዓላማ

Ziel  ልዑካን ቡድኖች በተመረጡ 
ፕሮጀክቶች ውስጥ ማህበራዊ አካቶን 
በተመለከተ ስለሚኖርበት ሁኔታ በመማር  
ሀሳቦቻቸውን በሰነድ ምልክ (docu-
mentation) ያስመዘግባሉ። ይህ ሰነድ 
በፕሮጀክቱ ሁለተኛ ደረጃ ለሚዘጋጁትን 
የአሠራር ዘዴዎች መሠረት ይሆናል።

ዓላማ

ዓላማ

በላይፕዚግ እና በአዲስ አበባ በባህልና 

በትምህርት መስኮች የሚደረጉት የሙከራ 

ፕሮጀክቶች በማህበረሰቡ ሕይወት 
ውስጥ የአካል ጉዳተኞች ያልተገደበ ድርሻ 
እንዲኖራቸው የሚያስፈልገውን ሁኔታ 

በግለጽ ያሳያል።

ሰነዱ በአዲስ አበባ ከተማ 
በሚካሄደው የሥራ ስብሰባ ላይ 
ይገመገማል። በሁለቱም ከተሞች 

ሁሉንም በማህበረሰብ ሕይወት ውስጥ 
መሳተፍ የሚያስችሏቸው የመፍትሔ 
አቀራረቦችና ዘዴዎች (solution appro-

aches) ከተነደፉ በኋላ ቢያንስ ሶስት 

የሙከራ ፕሮጀክቶች ተዘጋጅተው 
ይቀርባሉ።

ከከተማ አስተዳደሮች፣ 
የትምህርት ተቋማት እና ማህበራት 
የተውጣጡ ባለሙያዎች በላይፕዚግ 

እና በአዲስ አበባ የልዑካን ቡድን እርስ በርስ 

ጉብኝቶች አድርገዋል።  እያንዳንዳቸው 5 ቀናት 
የፈጁ የፕሮጀክት ጉብኝቶች ሲካሄዱ ከተመረጡ 
ተቋማት እና ፕሮጀክቶች ጋርም ትውውቅ 
ያደርጋሉ። በሳምንቱ ማብቂያ ላይ የልምምድ 
ልውውጥ እና የተለያዩ ሂሳዊ ውይይቶች 

ይካሄዳሉ።

ተደራሽነትን ማስፋፋት፣ ትምህርትን፣ ባህልን፣

መንገዶችንና አደባባዮችን ለሁሉም መክፈት 

ሀሳቦችን ማሳደግ፣ መጻፍ፣ ሥራ መጀመር፣ 

እርስ በርሳችን ሀሳቦችን መለዋወጥና መግባባት፣

ግንዛቤን ማሳደግ፣ መረጃዎችን ማስተላለፍ። 

በአጠቃላይ የፕሮጀክቱ ዓላማዎች  ሶስቱ  የፕሮጀክት ምዕራፎች 
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(tactile) የልጆች መጽሐፍን እና የድምጽ ቀረጻ ፕሮግራምን (audio 
feature) ለማዘጋጀት ዕቅድ ወጥቷል። ሁለቱም ሃሳቦች በመጨረሻ 
የናኮፓ ፕሮጀክት አካል ሊሆኑ በቅተዋል። ይህ የእንጌጅመንት 
ግሎባል (Engagement Global) ፕሮግራም በከተማ ደረጃ ብቻ 
ለገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ ማቅረብ ስለሚቻለው የላይፕዚግ ከተማ 
አስተዳደር የውጭ ጉዳይ ቢሮ (RIZ) ኋላፊነትን ወስዶ ሌሎች 
የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር አጋሮች እንዲሳተፉ አስችሏል፦ ካሮላ 
ሂርሰማን (Carola Hiersemann)፣ በላይፕዚግ ከተማ ለአካል 
ጉዳተኞች የተመደበ ባለሙያ፣ ከማህበራዊ ደህንነት ቢሮ አነግረት 
ዛል (Annegret Saal)፣ ከወጣቶች፣ የቤተሰብ እና የትምህርት ቢሮ 
ኮርነሊያ ክሎተር (Cornelia Klöter)። በ2007 ዓ.ም ላይፕዚግ 
ትምህርት ጉባዔ ላይ በአጋጣሚ ከላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር 
ያና ጼለ (Jana Zehle) ጋር ተነጋግሬ ወዲያው ፍላጎታቸውን 
አሳወቁኝ። ሃውስ ሽታይንሽትራሰ („Haus Steinstraße“) 
የተባለው የባህልና ትምህርት ማህበር ለብዙ አመታት በማህበራዊ 
አካቶ ሲሰሩ ካካበቱት ልምድ ጋር የማህበሩ ማኔጂንግ ዳይሬክተር 
ኡልሪከ በርናር (Ulrike Bernard) የፕሮጀክቱ አካል ሆኑ።

ጥያቄ፦ በእርስዎ አስተያየት የትኛው ምክንያት ነው „እንጌጅመንት 

ግሎባል“ (Engagement Global) የቀረበለትን የገንዘብ ድጋፍ 

ማመልከቻ እንዲፈቅድ ያደረገው?

በዘላቂ የከተማ ልማት ዕቅዱ ውስጥ የማህበራዊ አካቶ ሃሳብ 
ያስገቡት የመጀመርያዎቹ እኛ በመሆናችን በ“እንጌጅመንት 
ግሎባል“ (Engagement Global) በኩል ከጅምሩ አነስቶ 
የሚያበረታታ ድጋፍ ተሰጥቶ ነበር። በአዲስ አበባ የሚገኙት 
አጋሮቻችን ፍላጎታቸውን ቢያሳውቁንም፣ አስከ መኸር 2008 
ዓ.ም ድረስ ሁሉንም የስምምነት ዝርዝሮችን በሙሉ ለማጠናቀቅ 
ባለመቻላችን ማመልከቻውን ካንድ ዓመት በኋላ ነበር ያቀረብነው። 
በዚህ ወቅት ፕሮጀክቱ በተለይም በአነግሬት ዛል (Annegret 
Saal) ድጋፍ የበለጠ ተጠናክሮ ንድፍ አሳብ ሆነ። በሙከራ 
ፕሮጀክቶች የቀረቡት የፕሮጀክቱ ሃሳቦች በያና ጼለ (Jana Zeh-
le) እና በሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne) ድጋፍ ወደፊት ሊራመዱ 
ችለዋል። በሚቀጥለው ደረጃ ላይ የፕሮጀክቱን አጋሮች ቁጥር 
ከፍ ለማድረግ ስለፈልግን፣ የላይፕዚግ ከተማ የአካል ጉዳተኞች 
ማህበርን፣የሳክሶኒ የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲን (Anti-Discri-
mination Agency)፣ የዛክሰን ክልል የትምህርት ኤጀንሲ፣ 
ፍረድሪክ-ሺለር-ጂምናዚየም (Friedrich Schiller Secondary 
School)፣ የወጣቶች፣የቤተሰብ እና የትምህርት ቢሮ ተወካይን፣ 
የከተማ ቤተ መጻሕፍት ተወካይን እና „ዜጎች ለላይፕዚግ“ 
የተባለውን ድርጅት ተወካይ ጨመርን። በመጨረሻም በአዲስ 
አበባ በሚገኘው የአዲሱ ሲም (CIM) አስተባባሪ ሚካኤል ሳላት 

ከ አትላስ ጀምሮ እስከ ባህል ልውውጥ ድረስ - 
በትክክለኛው ጊዜ ላይ ያለ ግዙፍ ፕሮጀክት

»  ቃለ መጠየቅ ከካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff ) ጋር ፣ የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር 
የውጭ ጉዳይ ቢሮ «

በ2006 ዓ.ም „የላይፕዚግና አዲስ አበባ ከተሞች የወዳጅነት ማኅበር“ ከጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ 
ስውራን ቤተ መጻሕፍት (DZB) ጋር በመተባበር ለኢትዮጵያ ለዓይነ ስውራን የሚሆን አትላስ 
አዘጋጀ። የካርታዎች ስብሳቤ „ለአካቶ ከተማ ልማት“ ለተባለው ፕሮጀክት የማዕዘን ድንጋይ 
ሆነ።

ጥያቄ፦ ወይዘሮ ሮሎፍ፣ የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር ከመቼ 

ጀምሮ በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ገባ?

 „በመሠረቱ የከተሞቹ የወዳጅነት ማኅበር የተጀመረው ለላይፕዚግ 
ከተማ አስተዳደር የውጭ ጉዳይ ቢሮ (RIZ) የገንዘብ ድጋፍ 
ማመልከቻ በቀረበበት ጊዜ ነበር። ለዓይነ ስውራን የሚሆን አትላስ 
በገንዘብ እና በሀሳብ ለመደገፍ በቀጥታ ዝግጁ ነበርን። „ኖርድ 
ሱድ ብሩከን“ („Nord-Süd-Brücken“ – North-South-Brid-
ges) በሚባለው ድርጅት በኩል አብዛኛው የማምረቻ ወጪዎች 
በመሸፈናቸው ምክያንት የገንዘብ ድጋፍ አስፈላጊ አልነበረም። 
ቢሆንም ከማህበሩ ጋር ቅርብ የሆነ ትብብር ስላለን ለምሳሌ 
ለዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤቶች እና ለጀርመን ቤተ ክርስቲያን 
ትምህርት ቤት የመጀመርያዎቹ ቅጂዎች እንዲተላለፉ አስተባበርን። 
በማህበሩ ፍላጎት መሠረት በየካቲት 2007 ዓ.ም የላይፕዚግ ከተማ 
ዋና ከንቲባ ቡርክሃርድ ዩንግ (Burkhard Jung) በአዲስ አበባ 
በነበሩበት ጊዜ ይህንን አትላስ አበረከቱ። በዚህም ወቅት የከተሞቹ 
እህትማማችነት አሥረኛ ዓመቱን አክብሮ ነበር። 

ጥያቄ፦ መጀመርያ „አካቶ ከተማ ልማት“ የተባለው ፕሮጀክት 

ከበርካታ ባለድርሻዎች ጋር የሆነ የአጋርነት ፕሮጀክት ነበር። ይህ 

እንዴት ሊሆን ቻለ?

የካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff ) መልስ፦ »በየካቲት 2007 ዓ.ም 
ሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne) ከጀርምን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን 
ቤተ መጻሕፍት ድጋፍ ማህበር „ቱጌዘር“ („Together“) ከተባለ 
መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅት እና ከጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት 
ቤት ጋር ይኸው የአትላስ ፕሮጀክት ለሌሎች ፕሮጀክቶች እንዴት 
መሰረት መሆን እንደሚችል ተነጋግረው በዚሁ ተጨባጭ ሃሳቦች 
ለመያዝ ችለዋል። ለምሳሌ ለዓይነ ስውራን የሚያገለገል የሚዳሰስ 

የካትያ ሮሎፍ 
(Katja Roloff ) መልስ፦»

የካትያ ሮሎፍ 
(Katja Roloff ) መልስ፦»

የካትያ ሮሎፍ 
(Katja Roloff ) መልስ፦»
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(Michael Sallat) አዘጋጅቶ ያቀረበው የገንዘብ ድጋፍ ማመልከቻ 
ተሳካ። እሱም በከተማ አስተዳደር፣ በላይፕዚግና በአዲስ አበባ 
ከተሞች የወዳጅነት ማኅበር እና በማህበራዊ ተቋማት መካከል 
የሚሰነዘሩትን ሀሳቦቻችን በማቀናጀት ደግፎናል። 

ጥያቄ፦ በተለያዩ ባህሎች መካከል መረዳዳት እንዲዳብር 

ፕሮጀክቱ ምን አይነት አስተዋፅኦ ያደርጋል?

በአጠቃላይ ከብዙ አጋሮች ጋር በመተባበር አገሮችን እና 
አህጉሮችን የሚያገናኝ ፕሮጀክት ትልቅ የድርጅት እና የመገናኛ 
ጥረትን ይጠይቃል። ምክንያቱም በመጨረሻ በእርግጥ የተወሰነ 
ንፅፅራዊነት ላይ ለመድረስ ስለምንፈልግ ነው። የጋራ መግባባታችን 
እጅግ በጣም እንደዳበረ እና ትብብራችን ይበልጥ ፈጣን፣ይበልጥ 
ቀጥተኛ እና ይበልጥ ጠንካራ እንደሆነ አሁን አይተናል። በከተማ 
እህትማማችነት ብቻ እንኳን ሲታይ ፕሮጀክቱ አዋጥቶናል ብለን 
መደምደም እንችላለን። 

ጥያቄ፦ የወደፊቱን ስናይ ይህ ፕሮጀክት የከተማ መዋቅሮችን 

በዘላቂነት እንዴት ሊቀየር ይችላል?

የማህበራዊ አካቶ ሃሳብ ይበልጥ ተጨባጭ እየሆነ ስለመጣ 
የሚተገበሩት አዳዲስ የትብብር ፕሮጀክቶች አሁን ከዚህ አንፃር 
የሚታዩ ናቸው። ለምሳሌ በላይፕዚግ የታቀዱት ተደራሽ የሆኑትን 
የልጆች መጫወቻ ስፍራዎች፣ በአዲስ አበባ ውስጥ እንዴት 
መገንባት እንደሚቻል እያሰብነት ነው። ይህ ማለት ከዚህ ፕሮጀክት 
ጋር ተያይዞ ተጨማሪ የማህበራዊ አካቶ ተኮር የትብብር ዘርፎችን 
እናሳድጋለን።
ከመጀመርያው ጀምሮ ላይፕዚግ ከአዲስ አበባ በዚህ አርዕስት 
መማር እንደምትችል ግልጽ ነበር። በጀርመን አገር ሁሉንም 
የማህበራዊ አካቶ ተኮር አቀራረቦችን ተግባራዊ ለማድረግ ረጅም 
ጊዜ ይፈጃል። በአብዛኛው ወቅት የባለሙያ መመሪያዎችን 
በመከተል ይከናወናሉ። አንዳንድ ጊዜ በፕሮጀክቱ የሚሰሩት 
ሰዎች ችግሮቹን ከባድ አድርገው ስለሚወሰዷቸው ላንዳንዶቹ 
ቀላል መፍትሔ እንደሚኖር ለማየት ያዳግታቸዋል። ስለዚህም 
ይህንን እይታ ከአዲስ አበባ ለመቅሰም እንፈልጋለን። ምክንያቱም 
በብዙ ትምህርት ቤቶች የአካል ጉዳት ያላቸውና የሌላቸው ልጆች 
በአንድ ላይ በጥሩ ሁኔታ መማሪያ በቀላል መንገድ ማደራጀት 
እንደሚቻል አይተናል። ፕሮጀክታችን የሚካሄደው ማህበራዊ 
አካቶን በሚመለከት በርካታ ሥራዎች እየተከናወኑ ባሉበት ወቅት 
ነው። የላይፕዚግ ከተማ የየአካቶንየማሕበራዊ አካቶ ተኮር አሳታፊ 
ዕቅድን አውጥታ፣ የመጀመርያዎቹ እርምጃዎች አሳክታለች። 
በተጓዳኝ ካዲሱ አመለካከታችን አንጻር የተገኙትን አዳዲስ 
ተግባራዊ ልምዶችን እናጣምራለን።

 አንዳንድ ጊዜ በፕሮጀክቱ የሚሰሩ ሰዎች 

ላንዳንድ ችገሮች ቀላል መፍትሔ እንደሚኖር 

ለማየት ያዳግታቸዋል። ስለዚህም ይህንን 

እይታ ከአዲስ አበባ ለመቅሰም እንፈልጋለን። 

ምክንያቱም በብዙ ትምህርት ቤቶች የአካል 

ጉዳት ያላቸውና የሌላቸው ልጆች በአንድ ላይ 

በጥሩ ሁኔታ መማሪያ በቀላል መንገድ 

ማደራጀት እንደሚቻል አይተናል። 

ካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff)

የካትያ ሮሎፍ 
(Katja Roloff ) መልስ፦»

የካትያ ሮሎፍ 
(Katja Roloff ) መልስ፦»
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ከአትላስ ጀምሮ እስከ ባህል ልውውጥ ድረስ - 
ከካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff) ጋር የተደረገው ቃለ 
መጠየቅ በቀላል ቋንቋ

መጀመሪያ ለኢትዮጵያ ለዓይነ ስውራን የሚሆን አትላስ ተሠራ።

በ2006 ዓ.ም የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት (DZB) 

ለዓይነ ስውራን የሚሆን አትላስ አዘጋጀ። የላይፕዚግና አዲስ አበባ ከተሞች 

የወዳጅነት ማኅበርም ተሳታፊ ነበር።

ይህ የ“አካቶ ከተማ ልማት“ ፕሮጀክቱ አጀማመር ነበር።

ጥያቄ፦ ወይዘሮ ሮሎፍ፣ በላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር 

በውጭ ጉዳይ ቢሮ እየሠሩ ነው። ከመቼ ጀምሮ ነው 

በፕሮጀክቱ ውስጥ እየሳተፉ ያሉት?

ይህን ለዓይነ ስውራን የሚሆን አትላስ ለማዘጋጀት ብዙ ገንዘብ አስከፍሏል።

ለዚህም ነው የላይፕዚግና አዲስ አበባ ከተሞች የወዳጅነት ማኅበር 

ድጋፋችንን የጠየቀው።

ወዲያውኑ ለመርዳት ዝግጁ ነበረን።

በዚያን ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ አስፈላጊ አልነበርም። ሌሎቹ የገንዘብ ድጋፍ 

አደረጉ። 

„ኖርድ ሱድ ብሩከን“ („Nord-Süd-Brücken“ – North-South-Bridges) 

የሚባለው ድርጅት ገንዘብ ሰጠ።

ይሁን እንጂ ለመርዳት እንችል ነበር። 

ላምሳሌ የላይፕዚግ ከተማ ዋና ከንቲባ ቡርክሃርድ ዩንግ (Burkhard Jung) 

በአዲስ አበባ በነበሩበት ጊዜ ይህንን አትላስ አበረክቱ።

የመጀመርያዎቹ የአትላስ ቅጂዎች ለጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት 

እና ለዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤቶች ተሰጠዋል።

ይህን በ 2007 ዓ.ም የላይፕዚግ ከተማ ዋና ከንቲባ አዲስ አበባን በጎበኙበት 

ጊዜ ነበር። በዚህ ወቅት የከተሞቹ እህትማማችነት አሥረኛ ዓመቱን 

አከበረ።

ጥያቄ፦ በፕሮጀክቱ ላይ ብዙ አጋሮች ይሳተፋሉ። 

ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ?

የካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff ) መልስ፦ በመጀመሪያ ሉድቪግ ሃነ (Ludwig 

Henne) ከጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት ድጋፍ ማህበር 

በአዲስ አበባ ከሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት እና ድርጅት ጋር ተነጋግሯል።

ትምህርት ቤቱ የጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት ይባላል። 

ማህበሩ ቱገዘር („Together“) ተብሎ ይጠራል። ሁለቱም ዓይነ ስውራንን 

ይንከባከባሉ።

ሶስቱም በ 2007 ዓ.ም አንድ ሀሳብ ነበራቸው። ለዓይነ ስውራን የሚያገለገል 

የልጆች መጽሐፍን እና የኦዲዮ መጽሐፍን (የድምጽ ቀረጻ ፕሮግራም) 

ለማዘጋጀት ፈለጉ።
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ይሁን እንጂ የላይፕዚግ ከተማ ብቻ የሚያስፈልገውን ገንዘብ ማፈላለግ 

ቻለች።

በዚህ መልክ ወደዚህ መጣን።

ሌሎች ብዙ አጋሮችን አግኝተናል። 

ካሮላ ሂርሰማን (Carola Hiersemann) በከተማው አስተዳደርም ውስጥ 

ይሰራሉ። ለአካል ጉዳተኞች የተመደቡ ባለሙያ ናቸው።

አነግረት ዛል (Annegret Saal) በማህበራዊ ደህንነት ቢሮ ውስጥ ይሰራሉ።

ኮርነሊያ ክሎተር (Cornelia Klöter) በወጣቶች፣ የቤተሰብ እና የትምህርት 

ቢሮ ውስጥ ይሰራሉ። 

ያና ጼለ (Jana Zehle) በላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይሰራሉ።

ኡልሪከ በርናር (Ulrike Bernard) በሃውስ ሽታይንሽትራሰ („Haus Stein-

straße“) በተባለው የባህልና ትምህርት ማህበር ውስጥ ይሰራሉ።

ሁሉም ከአካል ጉዳተኞች ጋር ይሰራሉ። የአካል ጉዳት ያላቸውና የሌላቸው 

ሰዎች አብሮ-መኖርን ለማሻሻል ይፈልጋሉ።

ጥያቄ፦ „እንጌጅመንት ግሎባል“ (Engagement 

Global) ለፕሮጀክቱ የገንዘብ ድጋፍ ለመስጠት 

ዝግጁ ነበር ። በምን ምክንያቶች?

ከአጀማመር ጀምሮ በ“እንጌጅመንት ግሎባል“ (Engagement Global) 

በኩል የሚያበረታታ ድጋፍ ተሰጥቶን ነበር። የአካል ጉዳት ያላቸውና 

28
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ጥያቄ፦ የጀርመን እና የኢትዮጵያ ሀገራት በጣም 

ይለያያሉ። ፕሮጀክቱ የሁለቱም ሀገሮች ሰዎች የጋራ 

መግባባታቸውን እንዴት ይደግፋል?

የካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff ) መልስ፦ በፕሮጀክቱ ሂደት ላይ ብዙ 

ተነጋግረን ትብብራችን ቅርብ ሆኗል።

ስለ ተመሳሳይ ርዕሶች እያሰብን ነው።

አሁንም እንደሚታየው የጋራ መግባባታችን እየዳበረ መጥቷል። ትብብራችን 

ይበልጥ ፈጣን እና ይበልጥ ጠንካራ ሆኗል። ይህ ብቻ እንኳን ሲታይ 

ፕሮጀክቱ ጥሩ ነው።

ጥያቄ፦ የፕሮጀክቱ ሥራ የወደፊት ዓላማ ላይፕዚግ 

እና አዲስ አበባ ከተሞችን ለመቀየር ነው። ይህ 

እንዴት ሊሆን ይችላል?

የካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff ) መልስ፦ የማህበራዊ አካቶ ሃሳብ ምንነት 

ለብዙ ሰዎች ግልፅ አይደለም። ይህን በምሳሌዎቻችን አማካይነት ማስረዳት 

እንችላለን።

አሁንም እንደምናየው በሁለቱም ከተሞች ውስጥ በሰዎች ላይ አዎንታዊ 

ተጽዕኖ እንደምናሳድር ነው። 

ለምሳሌ የመጫወቻ ስፍራዎችን ሲታቀዱ ነው።

የሌላቸው ሰዎች አብሮ መኖርን ለማሻሻል ከሚፈለጉት ከተሞች መካከል 

እኛ ከእህትማማች ከተማዋ ጋር የመጀመሪያዎች ነበርን።.

በአዲስ አበባ የሚገኙት አጋሮችም መሳተፍ ፈለጉ።

ብዙ ሃሳቦች ነበረን። 

ሁሉንም ነገር ለማዘጋጀት ረጅም ጊዜ ወሰደ። 

ስለዚህ ጭማሪ ዓመት ጠበቅን።

በ2008 ዓ.ም ፕሮጀክቱን ለመጀመር ቻልን።

በዚህ ጊዜ ወ/ሮ ዛል (Mrs. Saal) ብዙ ሀሳቦችን በጽሑፍ አዘጋጅተው 

አቀረቡ። ያና ጼለ (Jana Zehle) እና ሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne) ለሷ 

ድጋፋቸውን ሰጡ።

 • ሌሎች አጋሮችን አግኝተናል፦

 • የአካል ጉዳተኞች ማህበር፣

 • የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ፣

 • የዛክሰን ክልል የትምህርት ኤጀንሲ፣

 • ፍረድሪክ-ሺለር-ትምህርት ቤት (Friedrich-Schiller-school)፣

 • ባልደረባዎች ከወጣቶች፣ የቤተሰብ እና የትምህርት ቢሮ፣ ከከተማ ቤተ 

መጻሕፍት እና ከ„ዜጎች ለላይፕዚግ“ ፋውንደይሽን (foundation)፣ 

 • በተጨማሪ በአዲስ አበባ ከሚገኙ ኢትዮጵያዊ አጋሮች ጋር የሚሰራ 

ሚካኤል ሳላት (Michael Sallat) ለሥራችን አስፈላጊ ነበር።
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ለወደፊት በላይፕዚግ የመጫወቻ ስፍራዎች ተደራሽ ይሆናሉ። አሁን 

በአዲስ አበባም ውስጥ እናስብበታለን።

በተጨማሪ ላይፕዚግ ከአዲስ አበባ ትማራለች።

እዚያ ላንዳንድ ችገሮች ቀላል መፍትሔ እንደሚኖር አይተናል።

እዚያም ብዙ ጊዜ አካል ጉዳት ያላቸውና የሌላቸው ልጆችም በአንድ ላይ 

ይማራሉ። ይህንን መቅዳት እንፈልጋለን።

ፕሮጀክታችን በተገቢው ጊዜ ይካሄዳል።

ብዙ በላይፕዚግ የሚኖሩ ሰዎች የአካል ጉዳት ያላቸውና የሌላቸው ሰዎች 

እንዴት አብሮ መኖር እንደሚችሉ እያሰቡ ናቸው። 

 እነሱ በአካቶ ዕቅድን በማውጣት ላይ እየሰሩ ናቸው።

በፕሮጀክታችን ብዙ አዳዲስ ልምዶችን መቀመር እንችላለን።

 ተቋማዊ ማዕቀፍን አዘጋጅተናል። 

ግን አንድ ችግር ብቻ አለ። 

ይኸውም አካል ጉዳተኞች ወደ እኛ  አይመጡም።

ወደ እነሱ ሄደን  መብታቸውን ማብራራት ያስፈልገናል።

ባሩህ አበበ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ
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በከተማ ደረጃ በማህበራዊ አካቶ ውስጥ-
አካባቢውንም ማካተት ያስፈልጋል

»  ፕሮፌሰር ዶክተር ያና ጼለ (Prof. Dr. Jana Zehle)፣ በሃኖቨር ዩኒቨርሲቲ (Hannover 
University of Applied Sciences) የልዩ ፍላጎት ትምህርት ፕሮፌሰር  እና በላይፕዚግ 
ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ የጥናትና ምርምር ባለሙያ (research associate)  «

የመብት ተኮር የአካል ጉዳተኞች ፖሊሲን አፈፃፀም በተመለከተ፣ በ1999 ዓ.ም በተባበሩት 
መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት1 ወሳኝ እርምጃ ተወስዷል። በስምምነቱን 
እንደተመለከተው ዓላማው የበለጠ ማህበረሰባዊ ፍትሀዊነትና የሰውን ልጅ ሰብዓዊ ፍላጎቶች 
አካል ጉዳተኞችንም ጭምር የሚያካትት እንጂ የአካል ጉዳተኞች ፍላጎት ወይም ለተጎጂዎች መብት 
ተከራካሪዎች ሰዎች እርካታ መሆን እንደሌለበት ተረጋግጧል። መብታቸውን ገፍፎ፣ከሌሎች 
አግልሎ በመድልዎና በመጠየፍ እንክብካቤ ለአካል ጉዳተኞች  ማቅረብ ሳይሆን ምክንያት ያለው 
ተጨባጭ የሆነ አጠቃላይ የሰው ልጅ መብትን ተመርኩዞ አካል ጉዳተኞች የገጠሙዋቸውን 
የኑሮ ሁኔታዎችና ፍላጎቶች ማስተካከል ተገቢ ነው (Graumann 2011 ይመልከቱ)2።

በ1999 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት አካል ጉዳተኞች 
የግላቸው ውሳኔ ከማይፈቀደው እና ብዙ ጊዜ ተስፋ ከማያስቆርጣቸውና መድልዎ ከሚደረግበት 
እንክብካቤ ይልቅ በአካል ጉዳተኞች ልዩ ፍላጎቶችና ተጨባጭ የአኗኗር ሁኔታዎቻቸው ላይ 
የሚያተኩር ፖለቲካ ቀይሷል።

የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ኮንቬንሽን በአካል ጉዳተኛ ፖሊሲ ክርክሮች 
ውጤቶች ላይ ተመረኩዞ፣ በርካታ ፅንሰ ሀሳቦችን አስተዋወቋል። እነሱም ተራማጅ የአካል ጉዳተኛ 
ፖሊሲን የሚያመለክቱ ናቸው። ከነዚህ ጽንሰ-ሐሳቦች መካከል አንዱ አካቶ/ መካተት (inclusi-
on) ሲሆን ለሁሉም ሰው በማህበረሰቡ ሕይወት ውስጥ ሙሉ እና ፍትሀዊ ድርሻ እንዲኖራቸው 
ያለመ ነው። በማህረሰቡ ውስጥ የሚኖረውን ድርሻ በሚመለከት፣ ከአካል ጉዳተኞች በስተቀር 
ስደተኞች፣በዝቅተኛ ኢኮኖሚያዊ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች፣የተለያየ እምነት ተከታዮች፣ 
የተለያየ ፆታዊ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎችና ሌሎች በርካታ ልዩነቶች ያላቸው ሰዎች ይታቀፋሉ። 
ዓለማው የብዘሀዊነት-ማሳያ መሆን አለበት። በዚህ መንገድ ማህበራዊ የመገለልና የአድሎ  
(social exclusion and marginalisation) ክስተቶችን መቋቋም ይቻላል። ማህበራዊ አካቶ 
አትኩሮት ለግለሰቦች ሰጥቶ እነሱን ከመኖሪያ አካባቢያቸው ጋር በማለማመድ ከህብረሰቡ የኑሮ-
ዘርፎች ጋር እንዲዋሀዱ አይደለም። በተቃራኒው የመኖሪያ ዘርፎቹ ሲቀየሩ ከመጀመሪያው ጀምሮ 

1  የጀርመንኛ ምንጭ ዝርዝሮች፦ የሰውነት ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች እንክብካ የሚያድርግ የጀርመን መንግስት ተጠሪ ( 
እ.አ.አ.2014) የሰውነት ጉዳት፣ የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት- የአካል ጉዳተኞች መብቶች 
ስምምነት ቤርሊን Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. 2014. Die UN-Be-
hindertenrechtskonvention.Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Berlin 
https://www.behindertenbeauftragter.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Broschuere_UNKonvention_KK.pdf?__
blob=publicationFile (Access 21.04.2017)

2  የጀርመንኛ መጽሐፍ ዝርዝሮች፦ Graumann, Sigrid. 2011. Assistierte Freiheit. Von einer Behindertenpolitik der Wohltä-
tigkeit zu einer Politik der Menschenrechte. Frankfurt am Main: Campus.

በመቀየሩ ላይ ሁሉም ሰዎች ተሳታፊ መሆን አለባቸው። ከሁሉም አስቀድሞ በዋናነት ሁኔታውን 
መቀየር ያስፈልጋል። 

በውጤቱም በማህበረሰቡ3 ውስጥ ማካተትን እና በህብረተሰቡ ውስጥ በህይወት የመኖር 
መብትን በተመለከተ የተባበሩት መንግስታት ስምምነት በጣም ትልቅ ሚና ይሰጠዋል (አንቀጽ 
9፣29፣ 30 እና በተለይም አንቀጽ 19 ይመልከቱ፦ ራስን ችሎ ስለመኖርና በማኀበረሰቡ ውስጥ 
ስለመካተት)። የሁሉም እኩል ተሳትፎን ወይም ድርሻውን ማግኘት ይችል ዘንድ ከሕጋዊ 
መብት በተጨማሪ በተጨባጭ የኑሮ ሁኔታ እና አገልግሎቶች ላይ የተመሠረቱ ተገቢዎች የኑሮ 
መዋቅሮች እና የአሠራር ሂደቶች (operational processes) አስፈላጊ ናቸው። ከዚህም በላይ 
በሁሉም ደረጃዎች ላይ እሴት-ተኮር፣ ሉዓላዊ እና ኃላፊነት የተሞላበት አመለካከት ያስፈልጋል። 
ስለዚህ መረዳት እንደሚቻለው ማህበራዊ አካቶ/ማካተት ማለት ሰዎች „ሌሎች“ ብለው ምልክት 
ያደረጉትን  የሚያገልሉ (Othering) እንቅፋቶችን ለይቶ ለማወቅ እና ሁሉም የየደርሻቸውን 
እንዳያገኙ የሚያደርገውን መሰናክል ማስወገድ አስፈላጊ ነው4። ከዚህም በላይ ማህበራዊ አካቶ/
ማካተት ማለት „ፍጹምነትን“ የማይጠይቅ ነገር ግን ግልጽ የሆነ ተልዕኮ“ ያለው ሂደት መሆኑን 
መረዳት ይቻላል። (Booth Ainscow 2011)5

ለሁኔታው ትንታኔ በሚጠቅመው የከተማ መካተት ሥራ አመልካቾች (የመረጃ ጠቋሚ-index) 
መቅድም ላይ የሚከተለው ተጽፏል፦

„ማህበረሰባችን በብዙሃነት ነው የሚኖረው። እያንዳንድ ሰው የተለየ ቢሆንም እያንዳንዱ በራሱ 
ልዩ ችሎታዎች እና ልምዶች ስላሉት አብሮ መኖራችን የበለጽጋል። የሰዎችን ብዙሃነት ተቀብለን፣ 
ማበረታታት እና መጠቀም ከቻለን ሁላችም ማለትም ለማህበረሰቡ ውስጥ የሚኖረው ሁሉ 
በአጠቃላይ እና እያንዳንዱ ግለሰብ ተጠቃሚ ይሆናል። ይህ በአጭሩ ሲቀመጥ አካቶ (inclusi-
on) ማለት ነው።“ (Montag Stiftung 2011)6

3  የጀርመንኛ መጽሐፍ ዝርዝሮች፦ Beck, Iris (አታሚ) 2016. Inklusion im Gemeinwesen. Stuttgart: Kohlhammer ይመልከቱ
4  የጀርመንኛ መጽሐፍ ዝርዝሮች፦ Maskos, Rebecca. 2015. Ableism und das Ideal des autonomen Fähig-Seins in der 

kapitalistischen Gesellschaft ይመልከቱ 
http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/277/260 (Zugriff  21.04.2017)

5  የእንግሊዝኛ መጽሐፍ ዝርዝሮች፦ Booth, Tony/Ainscow, Mel 2011. Index for Inclusion. Developing Learning and Partici-
pation in Schools (Third edition and substantially revised and expanded). Bristol: Centre for Studies on Inclusive 
Education (CSIE)

6  የጀርመንኛ መጽሐፍ ዝርዝሮች፦ Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft. 2009. Inklusion vor Ort. Der kommunale 
Index für Inklusion. Ein Praxisbuch. Berlin.
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በከተማ ወይም በማህበረሰብ ውስጥ የተለያዩ ደረጃዎች አሉ። እያንዳንዱ ደረጃ በተናጥል ሊሠራ 
ወይም ከሌሎቹ ደረጃዎች ውጤታማነት ሊያተርፍ ይችላል፦

1. „እኔ ከእኔ ጋር ብቻ“ የግለሰብ ደረጃ“
ይህ ደረጃ „ስለ አስተሳሰቤ፣ ስለ አመለካከቴ እና ስለ አስተያየቶቼ፣ ስለፍርዶቼ እና 
ስለጭፍን ጥላቻዬንም ያቅፋል“። „የማሕበራዊ አካቶ ተኮር አመለካከቴን ለማዳበር 
ፈቃደኛ መሆኔን“ ይጨምራል። እንዲሁም እኔ የምጠቀምበትን ቋንቋና የእኔን የመግባባት 
ባሕርይ ያመለክታል።

2. „እኔ ከአንተ ወይም አንቺ ጋር፦ የሰው-ለሰው ደረጃ“
ይህ „በግል“ እና „በህዝብ“ ደረጃ  ባለው የጎረቤትነት ደረጃ  ነው። ይህ ደረጃ ከሌሎች ጋር 
ስለሚኖሩ ግንኙነቶችና ትስስሮች ነው። ድጋፍ እጠይቃለሁ ውይም እርዳታ እሰጣለሁ 
በምላሹ ግን ምንም ነገር አልጠብቅም።

3. እኛ፦ የሕዝብ ድርጅቶች ደረጃ“፣ 
ተቋማት፣ ኩባንያዎች፣ የትምህርት ተቋማት፣ ወዘተ። ይህ የጋራ የማሕበራዊ አካቶ  ተኮር 
ግቦችን የተሳካ እንዲሆኑ የኃላፊነቶች እና ስልቶች ማስተባበሪያ ደረጃ ነው። ከዚህ ጋር 
የተያያዙ የኅብረተሰብ የእርስ በርስ ግንኙነትንና በሕዝብ ቦታዎች የሚደረጉትን ማሕበራዊ 
አካቶ ተኮር እንቅስቃሴዎችን ያካትታል።

4. „እኛ እና እኛ፦ የአውታረመረብ እንቅስቃሴዎች ደረጃ“.  
በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ድርጅቶች እና አሳብ አፍላቂዎች „ከራሳቸውን 
የሥራ ኃላፊነት በላይ አልፈው የማሕበራዊ አካቶ ተኮር የኑሮ ዘርፎች ላይ ትኩረት 
ይሰጣሉ“። አንዳንድ ተቋማት ወደ ውጭ የሚመለከቱ ሲሆኑ በአውታረመረብ ግንኙነቶች 
ተደጋጋፊ ኃይል ይፈጥራሉ ። በትብብር አማካኝነት አዳዲስ የሀብት ምነጮችን 
ያንቀሳቅሳሉ፣ስለዚህም የተሻለ ውጤቶችን ያስገኛሉ። የሌሎች ድርጅቶችንና ሰዎች 
ክንውኖች ተገነዝበው ዋጋ እንዳላቸው ይረዳሉ።

5. „ሁሉም በአንድ ላይ“ 
በዚህ ደረጃ ላይ መላው ማኅበረሰብ ወይም አውታረመረብ የዓለም አቀፍ ክፍል 
ከመሆናቸው ባሻገር አንድ ዓለም አቀፍዊ አካል እንደሆኑ ያስባሉ። በምድር ላይ በሚገኙት 
ሀብቶች ላይ ሳይዋጉ፣ግን በአንድ ላይ ለሁሉም ሰው ሰብአዊ ሕይወትን የሚያረጋገጡ 
ስልቶች ያዘጋጃሉ።

ተጠያቂነት ባለው ማህበረሰብ ውስጥ አብሮ መኖርን በተመለከተ እነዚህ አምስት ደረጃዎች 
ብዙ የተለያዩ አማራጮ እንዳሉ ያሳያሉ። በተጨማሪም ከላይ ከተገለፀው ብዙሃነት ሁሉም ሰው 
እንዴት ጥቅም እንደሚያገኝ  እና በማህበረሰቡ ሕይወት ውስጥ ሊሳተፍ እንደሚችል ያሳያሉ፦ 
„ከደረጃ ወደ ደረጃ ግንኙነቶች እየጨመሩ ሲሄዱ በጣም የተወሳሰበ ይዞታ ቢኖራቸውም ቅሉ 
ቀላል መነሻ ነጥቡ ግን በርግጥ ቀላል ነው። በመጀመርያ ሀልጊዜ ትኩረት የሚደረገው ለእያንዳንዱ 
ግለሰብ ነው። እያንዳንዳችን በሚቀጥለው ደረጃ ሊሠራ በሚችለው ነገር አፈጻጸም ላይ መሠረት 
እንጥላለን። በመጀመርያ ደረጃ ላይ ያሉት ሰዎች ለአካቶ ከተማ ልማት ዓላማ በየትኛው ቦታ 
ላይ ሊሰሩ እንደሚችሉ ወይም አብረው ተሳታፊ ለመሆን ካሰላሰሉ፣በሚከተሉት ደረጃዎች ላይ 
የሚወስዱት እርምጃዎች እንደሚሳካላቸው የበለጠ እርግጠኛነት ይሰማቸዋል“ (የጀርመንኛ 
ምንጭ ዝርዝሮች፦ Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft 2011, 26f)።
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ደረጃ 1:  እኔ ከኔ ጋር ብቻ፣

 ስለአስተሳሰቤና ድርጊቴ አስባለሁ።

ደረጃ 2:  እኔ ከአንተ ወይም አንቺ ጋር

ደረጃ 3:  እኛ

ደረጃ 4:  እኛ እና እኛ

ደረጃ 5:  ሁሉም በአንድነት

„አካቶ“ የሚለው ቃል በቀላል ቋንቋ  ምን ማለት ነው 

የ1999 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች 

መብቶች ስምምነት ለሁሉም ሰው ፍትህና የሰብአዊ 

መብቶች እንዲከበርለት ይጠይቃል።

„መካተት ወይም ማህበራዊ አካቶ“ የሚለውን ቃል 

የተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች 

ስምምነት ይጠቀምበታል።

„መካተት ወይም ማህበራዊ አካቶ“ ማለት ሰዎች 

ሁሉ፣አካል ጉዳተኞችም ጭምር፣ድሆች፣ የውጭ አገር 

ዜጋዎች፣ የተለያየ ሃይማኖት እና ጾታዊ ዝንባሌ ያላቸው 

ሰዎች እና ሌሎችም ሰዎች በየትኛውም ቦታ ሊኖሩ 

ይችላሉ ማለት ነው። ለዚህም እያንዳንዱ ግለሰብ ሳይሆን 

ሁኔታው መቀየር አለበት። በተባበሩት መንግስታት የአካል 

ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት ውስጥ እንደዚህ ተጽፎ 

ይገኛል። 

በከተማ መካተት ሥራ አመልካቾች መሰረት በማህበረሰቡ 

ውስጥ አካቶን በተመለከተ፣ ተከታዮችን የከተማ 

ደረጃዎችን ለመለየት ይቻላል።
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የመጀመርያው የፕሮጀክት ዓመት ማጠቃለያ
» ከሮዝ ጆክች (Rose Jokic)፣ የዛክሶኒ የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ (Anti-Discrimination Agency)

«

በ“አካቶ ከተማ ልማት“ የናኮፖ (Nakopa) ፕሮጀክት ስር በተካሄዱት ሁለት የቡድኖች ጉብኝቶች 
ላይ ሁለገብ የዕውቀት ልውውጥ  በማድረግ የተሳታፊዎች ግንዛቤን አስጨብጧል።

በጥቅምት 2009 ዓ.ም በላይፕዚግ ከተማ የመጀመርያው የቡድን ጉብኝት ተካሄደ። በጥር 2009 
ዓ.ም መጨረሻ ሁለተኛው የቡድን ጉብኝት በአዲስ አበባ ከተማ ተደርገ። እነዚህ ሁለት ጉብኝቶች 
በሁለቱ ከተሞች ያሉትን የአካቶ ከተማ ልማት መሰናዶዎችን ለማወቅ ዕድል ሰጣቸው። አንዱ 
ከሌላው መማርነ ዓለማ አደርገውና፣በአተገባበሩ ሂሳዊ አመለካከት ላይ አተኩረው፣በማህበረሰቡ 
አካቶ አቅርቦቶች ላይ የሃሳብ ውይይቶች ለማሄድ ችለዋል።  

የላይፕዚግ ከተማ መሠረተ ልማት በጥቅምት በተደረገው የመጀመርያው ቡድን ጉብኝት፣የአዲስ 
አበባ ጎብኚዎች ላይ ከፍተኛ ትጽዕኖ አሳደረ።  ይሁን እንጂ በጀርመን አገር የ“ሁሉን ማካተት“ 
ሥራ አፈጻጸም ለምን በዝግታ ይከናወናል? ብሎ ለሚጠይቅ እውነት አለው ያሰኛል። በሁኔታው 
የተገረሙት አንድ የአዲስ አበባ ተሳታፊ በላይፕዚግ በተደረገው የመጀመርያው ስብሰባ ላይ 
„ድርጅቱ በቂ የገንዘብ ምንጮች እያሉት ለምን የማሕበራዊ አካቶ ሥራ አይሰራም?“ ብለው 
ጠየቁ።  

ሳምንቱ በርካታ ስብሰባዎች እና የጉብኝት አቅርቦቶች የተሞላበት ነበር። ለምሳሌ በምልክት 
ቋንቋ ከመዘምራን ቡድን ከቀረበው የአካትቶ ቲያትር ፕሮግራም አንስቶ እስከ ትምህርት 
ቤቶች፣ ዩኒቨርሲቲ፣ የሕጻናት እንክብካቤ ማዕከላትና የላይፕዚግ ዱር እንስሳት ፓርክ (ዙ-zoo) 
ጉብኝቶች ጭምር ተካሄደዋል። በተጨማሪም ጎብኚዎቹ በላይፕዚግ ትምህርት ጉባዔ ላይ 
ተሳትፈዋል። ለጎብኚዎቹ የአካቶ ተኮር አቀርቦቶች እንዲመለከቱ ዕድል እንዲያገኙ መደረግም 
ነበረበት። ያደረጉትም ጉብኝት፣ በሚቀጥለው ውይይቶች ወቀት መልስ በሚሰጡበት ጊዜ ለሂሳዊ 
አመለካከተቸው መሠረት ሊሆናቸው ቻለ።

ባንድ በኩል ተሳታፊዎች ያሉትን በርካታ አማራጮች ያደንቁ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ የአካል 
ጉዳተኞች ድርሻ አለመኖሩ አስገርሟቸዋል። ለምሳሌ አካቶ ትምህርትን በተመለከተ በተሰጠው 
የላይፕዚግ ትምህርት ጉባዔ ላይ አካለ-ጉዳተኞች ሳይሳተፉ ቀሩ።

ከአዲስ አበባ የተውጣጡት ባልደረቦቻችን በርካታ ሀሳቦችን ተቀብለው ስለነበር በአጸፋው 
ጠቃሚ ግብረመልስ ሰጥተወናል። በአዲስ አበባ ውስጥ ዕንቅፋቶችን በማስወገድ ረገድም በደንብ 
የተሰራው የላይፕዚግ መሠረተ ልማት አነሳሳሽ ምሳሌ ሊሆን ይችላል። በአንጻሩም በሰብዓዊነት 
ደረጃ በመንፈሳችን ሊኖሩ የሚችሉትን እንቅፋቶች በቀላሉ ለማለፍ የሚያነሳሱ መልእክቶች 
አስተላልፈውልናል። 

 በመስክ ጉብኝታችን ወቅት የሰዎችን 

እንግዳ ተቀባይነት ተመልክተናል።ይህ 

እንግዳ ተቀባይነት የጀመረው በወዳጅነት 

መንፈስ በተሰናበተን የአውቶቡስ ሾፌር 

ነበር፡፡ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት 

ምክትል ቢሮ ኃላፊ
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አንዳንድ ከአዲስ አበባ መምጣት የነበረባቸው ተሳታፊዎች፣የጀርመን ኤምባሲ ቪዛ ላይሰጣቸው 
በመቅረቱ፣የጉዞ ፈቃድ ባለማግኘታቸው በመጀመርያው የቡድን ጉብኝት ላይ፣አነጋገሪ የሆነ 
ጉዳይ ነበር። በተለይም በአዲስ አበባ የሚገኘው የጀርመን ኤምባሲ ዓይነ ስውራን ተሳታፊዎች፣ 
የሕክምና እርዳታ ሊጠይቁ ይችላሉ በሚል ሰበብ ወደ ጀርመን እንዲጓዙ መከልከሉ፣ተቀባይነት 
የሌለው መድልዎ ሆኖ ታይቷል። በተጨማሪም የጀርመን ኤምባሲ የጀርመን የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስቴር አካል በመሆኑ በፕሮጀክቱ ስር ከተደነገጉት የገንዘብ ድጋፍ መሰረታዊ መርህዎችጋር 
ተቃራኒ የሆነ ድርጊት ፈጽሟል። በነዚህ መርህዎች መሰረት በናኮፖ (Nakopa) ፕሮጀክት ስር 
የተፈቀደው የፕሮጀክቱ ገንዘብ እነዲተገበር በሁሉም የፌዴራል መንግሥት ሚኒስቴሮች በኩል 
የሚደገፍ መሆን ነበረበት።

እነዚህ ግንዛቤዎች በመላው ቡድን መካከል ለተከናወነው ሰፊ የሆነ የእውቀት ልውውጥ ጥሩ 
መሠረት ፈጠሩ።

በፕሮጀክቱ መጀመርያው ደረጃ በተሳታፊዎች በኩል በተገኘው እውቀትና ልምድ መሠረት 
ተጨባጭ የፕሮጀክት ሀሳቦችና የአሠራር አቀራረቦችና የትብብር ዕቅዶች ተዘጋጅተው ቀረቡ። 
በተለይ በዚህ „አካቶ ከተማ ልማት“ ፕሮጀክት ውስጥ አካል ጉዳተኞች ጀርመን እንዳይገቡ 
ቪዛ መከልከላቸውን በተመለከተ ከጀርመን ኤምባሲ ጋር ለመወያየት እንደገና ቀጠሮ ያዝን። 
ሆኖም ግን ጉዳዩን በተመለከተ ማብራሪያ ከመስጠት ያለፈ ተስፋ-ሰጪ ለውጥ አላስከተለም። 
በኤምባሲውም በኩል ምንም ዓይነት የአመለካከት ለውጥ አላመጣም። 

አካል ጉዳተኞች በፖለቲካ፣ በምርምር እና በወረዳው ውሳኔዎች ውስጥ መሳተፍ እንዳለባቸው 
በሁለቱ እህትማማች ከተሞች ከተገኙት ሌሎች ተጨማሪ ግኝትቶች መካከል ቁልፍ የሆኑት 
ነበሩ።

በመጀመርያው ያሳብ ልውውጥ ጉብኝት መደምደሚያ ላይ አንድ የላይፕዚግ ተሳታፊ በዚህ ነጥብ 
ላይ የተናገረችው ጥቅስ ተገቢ በመሆኑ እንደሚከተለው ይነበባል፦“ደንቦች በማይኖሩባቸው 
ዘርፎች የማሕበራዊ አካቶ ሥራ የበለጠ ውጤታማ የሚሆን ይመስላል“።

በጥር መጨረሻ ላይ የላይፕዚግ ልዑካን ቡድን ወደ አዲስ አበባ ለጉዞ ሲነሳ፣ ግቡ የማሕበራዊ 
አካቶ ስራ የሚያበረታቱ መዋቅሮችን እና ሁኔታዎችን ለማየት እና ከላይፕዚግ አልፎ አዳዲስ 
ልምዶችን ለማግኘት አቅዶ ነበር። ሁሉም የላይፕዚግ ልዑካን ቡድን አባላት ቪዛ በማግኘታቸው፣ 
ጉብኝቱና ልውውጡ ሊቀጥል ቻለ።

በሰፊው ፕሮግራም ስር ቡድኑ የአካል ጉዳት ያላቸውና የሌላቸው ሰዎች በአንድ ላይ የሚሰሩባቸውን 
ትምህርት ቤቶች፣መዋዕለ ሕጻናት፣ዩኒቨርሲቲውንና ሌሎችን ተቋማት ጎብኝቷል።

ስለዚህም የአካቶ ሥራን በተመለከተ፣ለፕሮጄክቱ ተሳታፊዎች በከተሞች መካከል ያሏቸው 
ተመሳሳይነቶችና ልዩነቶች ምንድን ናቸው? የሚለው ጥያቄ ባሳባቸው መብላላት ጀመረ።

በላይፕዚግ ከተማ የነበረው ግንዛቤ የማህበራዊ አካቶ ተኮር ስትራቴጂ ያለ አይመስልም 
የሚል ዓይነትና በተጨማሪም ሕያው የሆነ አካቶ ባህል በከተማው አነሰተኛ ገጽታ ያውለ ነበር 
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በላይፕዚግም ሆነ በአዲስ አበባ ውስጥ „ማሕበራዊ አካቶ ለምን?“ የሚል ጥያቄ ሳይነሳ ቀረ። 
ትኩረት የሰጡት ሁለቱም የእህትማማች ከተሞች በሚጠቀሙባቸው ፕሮጀክቶች ተግባራዊነት 
ላይ ማለትም ለሁለቱ እህትማማች ከተማዎች ሊያተርፍ በሚችል መልክ ስለፈለጉ ነበር። ይህን 
በሚመለክት ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት በየደረጃዎች ሁሉንም የሚያቀፍ የሥራ አፈጻጸም መመሪያ 
(action guidelines) ተዘጋጅቶ ለወደፊቱ በፕሮጀክቶቹ ሂደቶች ጥቅም ላይ እንዲውሉት 
ይደረጋል።

የሚመስለው። የአዲስ አበባ ሁኔታ ሲታይ ግን የማሕበራዊ አካቶ ሥራ እንዳይሰራ  የሚያደረጉት 
ምክንያቶች የገንሀብ እጥረትና የመሰረተ-ልማት አለመኖር ይመስላሉ። ማለትም ማህበራዊ አካቶ 
አብዛኛውን ጊዜ በአሰተሳሰብ ሰይሆን ይበልጥ በተለያዩ መሰናክሎች የተነሳ ይከሽፋል።

በሀገራችን ለማንኛውም ዓይነት የአካል ጉዳት ወይም የአዕምሮ ችግር ላለባቸው ሰዎች የልዩ 
ፍላጎት ተቋማት ወይም ትምህርት ቤቶች ሲገኙ፣በአዲስ አበባ ግን አካል ጉዳተኞች ከሌሎች ጋር 
ተዋህደው እንዲኖሩ ለማስቻል ከማውራት በቀር ጎልቶ ለማይታየው ስንክልና ትኩረት አያገኝም። 
ለዓይነ-ስውራንን ወይም ሌላ የሰሜት ሕዋስ የጎደላቸውን ሰዎች የሚያስተናግዱ ድርጅቶች 
ስለመኖራቸው ብዙም የሚታወቅ ነገር የለም። የልዩ ፍላጎት ተቋማት እጥረት በመኖራቸው 
ምክንያት የተነሳ በትምህርት ቤት ወይም በዩኒቨርሲቲ አካል ጉዳተኞችን-አካትቶ የመሰጠት 
ትምህርት በቀጥታ እየተሰጠ ነው።

ይሁን እንጂ ገደቦች አሁንም አሉ፦

• ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ዓይነ-ስውራን ተማሪዎችን በተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት መሳተፍ 
ስለማይችሉ፣ በዚህ አቅጣጫ በዩኒቨርሲቲ መማር አይችሉም።

• ለአካል ጉዳተኞች ተስማሚ መሠረተ ልማት እጦት ምክንያት ሥራ አያገኙም።
• የመንግሥት ድጋፍ የመስጠት አቅም በቂ አይደለም፣ ከ 60 ከመቶ በላይ አካል ጉዳተኛ 

ሠራተኞች ላሏቸው ኩባንያዎች የታክስ ቅናሽ ብቻ ይደረግላቸዋል።

የማሕበራዊ አካቶ ሥራን በተመለከተ በሁለቱም ከተሞች መካከል ልዩነቶች ቢኖሩም የአካትቶ 
ልማት እንቅስቃሰዎችን ግን እየተገበሩ እንደሚገኙ ልውውጡ በግልጽ አሳይቷል። በመሆኑም 
ልውውጡ በፕሮጀክቶች እየተደገፈ ሲሆን ለምሳሌ «በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» („Stadt in 
der Stadt“ - city witin the city) በተባለው የጨዋታ ፕሮግራም፣ „ለዓይነ ስውራን በሚያገለገሉ 
የሚዳሰሱ (tactile) መጽሐፎች“ ፕሮጀክት ወይም „በመምህራን ስልጠና“ ፕሮጀክት አማካኝነት 
በሁለቱም ከተሞች ውስጥ የማሕበራዊ አካቶ ሐሳብን ሕያው ለማድረግ ይረዳል።

የፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች ለተጨማሪ ፕሮጀክቶች ብዙ ሃሳቦች አሏቸው፦ ለምሳሌ በላይፕዚግ 
የሚገኘው ለማሽተት እና ለመንካት የተሰራ የእፅዋት ፓርክ ሞደል መሥራት (በተለይ ለዓይነ 
ስውራን የተሰራ የእጽዋት ዓይነቶችን በማሽተትና በመዳሰስ መለየት የሚያስችሏቸውን  የእፅዋት 
ፓርክ) በዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት አንድ ከፍ ያለው የአትክልትና የአበባዎች መደብ (rai-
sed vegetable- and fl ower-bed) መሥራትና እና በላይፕዚግ ከተማ ቤተ መጽሐፍት ውስጥ 
የማሕበራዊ አካቶ ተኮር አቀርቦቶች ማዘጋጀት። ከላይፕዚግ እና ከአዲስ አበባ በተውጣጡት 
ፕሮጀክቱ ተሳታፊዎች መካከል በተደረገው ልውውጥ እና ትብብር አማካኝነት እስካሁን ድረስ 
ማሕበራዊ አካቶን ተመለከቶ በዘላቂ አቀርቦቶች አኳያ ተጨማሪ የፕሮጀክት ሀሳቦችን ተሳታፊዎቹ 
አሳድገዋል።

ከእንግዲህ በእህትማማቹ ከተማዎች ውስጥ እነዚህን የፕሮጀክት ሀሳቦች ሰራ ላይ ለማዋል  አሁን 
ተጨማሪ ገንዘብ-ለጋሾች በማግኘት፣ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ፣የትብብር ስምምነቶች መከናወን 
አለበቸው። በአዲስ አበባ በተካሄደው የመጨረሻ ስብሰባ ላይ አንድ የላይፕዚግ ተሳታፊ 
እንዳለችው „የማሕበራዊ አካቶ ሥራ ብዙ የተለያዩ አቅርቦቶች ያሉበት ሂደት ነው“።
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የመጀመርያው የፕሮጀክት ዓመት 
ማጠቃለያበቀላል ቋንቋ

ከአዲስ አበባ የተውጣጡ ተሳታፊዎች ወደ ላይፕዚግ በማምራት ትምህርት 

ቤቶችን፣ ቲያትር ቤቶችን እና የሕጻናት ማሳደጊያ ተቋማትን ጎብኝተዋል።  

በተመሳሳይ መልኩ የላይፕዚግ ተሳታፊዎች ወደ አዲስ አበባ ተጉዘው 

በነበረበት ወቅት እንዲሁ ትምህርት ቤቶችን፣ዩኒቨርሲቲው፣ በዩኒቨርሲሰቲ 

ውስጥ የሚገኝ የዓይነ ስውራን ቤተ-መጻሕፍት እና የመዋዕለ ሕፃናት 

ተቋማትን ጎብኝተው ነበር። የጉብኝታቸው ዋና ዓላማ በማሕበራዊ አካቶ 

ላይ ያተኮረ ነበር። አካቶ ማለት ሁሉም ወገኖች በማህበረሰቡ ሕይወት 

ውስጥ የራሳቸው ድርሻ እንዲኖራቸው ማድረግ ነው። በጉብኝቱ ወቅት 

ሁሉም ተሳታፊዎች ሁኔታው የሚገኝበትን ደረጃ  ተመልክተዋል። ሁለቱም 

ቡድኖች የልምድ ልውውጥ አድርገዋል።

የጀርመን ኤምባሲ ቪዛ ስለከለከላቸው አንዳንድ ተሳታፊዎች ወደ ላይፕዚግ 

መጓዝ አለመቻላቸው አሳዛኝ ክስተት ነበር። ከእነሱ መካከል ሁለቱ ዓይነ 

ስውራን ተሳታፊዎች ነበሩ። ይህ የኤምባሲው ውሳኔ ፀረ ማሕበራዊ አካቶ 

ነው።

ከአዲስ አበባ በተለየ መልኩ በላይፕዚግ ከተማ የትራፊክ መብራቶች 

አረንጓዴ እና ቀይ  ከማብራታቸው በተጨማሪም የተለያዩ ድምፆችን 

በማሰማት መንገደኞች እንዲሻገሩ ወይም እንዲቆሙ ያደርጋሉ።

  ራሴን ማሳተፍ በምችልባቸው ዘርፎች፣ 

ተጨባጭ ሃሳቦች ማቅረብ እችል ነበር። 

የአካቶ ሥራ በጣም አስቸጋሪ እና 

ውስብስብ አይደለም የሚለው መልዕክት 

ተቀባይነት አለው። በአዲስ አበባም 

እንደዚሁ ይሠራሉ። በተሳካ ሁኔታም 

ይከናወናል። 

ሮዝ ጆክች (Rose Jokic)

የዛክሶኒ የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ (Anti-

Discrimination Agency of Saxony)
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በላይፕዚግ በተካሄደው የትምህርት ጉባዔ ላይ የተካፈሉት አካል ጉዳተኞች 

ቁጥር ጥቂት ነበር።  የጉባዔው ውይይትም በትምህርት ላይ ያተኮረ ነበር። 

በተለይም በዚሁ ዓመት የተካሄደው ጉባዔ  የአካል ጉዳተኞችን ድርሻ 

በማበረታታት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ነበር።

በላይፕዚግ ከተማ ውስጥ ለአካል ጉዳተኛ ልጆች አገልግሎት የሚውሉ የልዩ 

ፍላጎት ትምህርት ቤቶች አሉ። ስለዚህ አካል ጉዳተኛ ልጆች ከጉዳት አልባ 

ልጆች ጋር በአንድ ላይ አይማሩም።

በአዲስ አበባ ውስጥ ለአካል ጉዳተኛ ልጆች ግልጋሎት የሚውሉ  

ቁሳቁሶችና ምቹ ሁኔታዎች የሉም። በአንጻሩ በመዋዕለ ሕፃናትም ሆነ 

በመደበኛ ትምህርት ቤቶች ሁሉም ልጆች በአንድ ላይ እየተማሩ 

ይጫወታሉ። በላይፕዚግ የሚታየው ሁኔታ ግን የዚህ ተቃራኒ ነው። 

በአዲስ አበባ የኬሚስትሪ ወይም የፊዚክስ ትምህርቶች ለዓይነ ስውራን 

ተማሪዎች አይሰጡም። ይህ የሆነው ደግሞ በክፍል ውስጥ ጉዳት 

እንዳይደርስባቸው አስተማሪዎቹ ስለሚፈሩ ነው። ስለዚህ ዓይነ ስውራን 

ተማሪዎች ኬሚስትሪን ወይም ፊዚክስን ማጥናት አይችሉም።

አካል ጉዳተኞች ስራ የማግኘት ዕድላቸው በጣም ጠባብ ነው። ከሥራ 

መንገዶች አንጻር የሚገኙበት ሁኔታ መጥፎ ነው። 
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አካል ጉዳተኞች አሁን ካለው ደረጃ በተሻለ በበርካታ ጠቃሚ የውሳኔ 

አሰጣጥ ሂደቶች ላይ መሳተፍ እንዳለባቸው ሁሉም ተሳታፊዎች 

ተስማምተዋል ለምሳሌ ፖለቲካ፣ ትምህርትና ምርምርን በሚመለከቱ 

ውሳኔዎች ላይ መሳተፍ ይኖርባቸዋል። የአካል ጉዳተኞች ፍላጎቶች 

እንዲተገበሩ ይህንን ማድረግ  አስፈላጊ ነው።

በዚህ ሳቢያ ተሳታፊዎቹ በቀጣይ ስለሚሰሯቸው ስራዎች በስፋት 

አስበውበታል። ለምሳሌ ያህል በአዲስ አበባ እና በላይፕዚግ ከተማ ለሚገኙ 

ዓይነ ስውራን ልጆች መጽሐፍ መጻፍ ይፈልጋሉ። ስለ አካል ጉዳተኞች 

የሬዲዮ መርሀ ግብር (ፕሮግራም) ማዘጋጀት ይፈልጋሉ። ለዓይነ ስውራን 

ተማሪዎች የኬሚስትሪ እና የፊዚክስ ትምህርቶች እንዲሰጧቸው የአዲስ 

አበባ መምህራንን ማበረታታት ይፈልጋሉ። በአዲስ አበባ እና በላይፕዚግ 

ከተሞች ለዊልቼር ተጠቃሚዎች ተደራሽነት ያላቸው መናፈሻ ስፍራዎችን 

ለማዘጋጀት ይፈልጋሉ። በ አካቶ ከተሞች ልማት ለመስራት የታሰቡ በርካታ 

ሐሳቦች አሉ።

ክፍል 2

ባለድርሻዎች እና ጉብኝቶች
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በላይፕዚግ እና በአዲስ አበባ ከተሞች ያሉ 
አስተባባሪዎች

ኡልሪከ በርናርድ (Ulrike Bernard)

“ሃውስ ሽታይንሽትራሰ“ (“Haus Steinstraße”) 
የተባለው ማህበረ-ባህላዊ ማዕከል እና የብዙሀን 
ትውልድ ተቋም ማኔጂንግ ዳይሬክተር

ወይዘሮ ኡልሪከ ቤርናርድ (Ulrike Bernard) ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ 
“ሃውስ ሽታይንሽትራሰ“ (“Haus Steinstraße”) በተባለው ማህበረ 
ባህላዊ ማዕከል እና የብዙሀን ትውልድ ተቋም ውስጥ በማኔጂንግ 
ዳይሬክተርነት እየሰሩ ይገኛሉ። ይህ ማህበር የብዙሀን ትውልድና ባህል 
አቀፍ (intergenerational and intercultural) የማሕበራዊ አካቶ 
ተኮር አቀርቦቶችን ያዘጋጃል። በላይፕዚግ በልጆች የዕረፍት ጊዜ የተደራጀ 

«በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» („Stadt in der Stadt“ - city witin the city) የተባለውና የማሕበራዊ 
አካቶ ተኮር እንቅስቃሴ ሀሳብ አፍላቂ ናቸው። እኚህ ወይዘሮ ቤርናር የባህል ጨዋታ ፕሮግራም፣ ለአለም 
አቀፍ የሕፃናትና ወጣቶች የስዕል አውደ ርዕይ እና ከቦስኒያ-ሄርዜጎቪና እና ከታላቋ ብሪታንያ አጋሮች ጋር 
ለተካሄደው „ድንበር አልባ“ („Grenzenlos“ – no limits) ለተባለው የማሕበራዊ አካቶ ተኮር ፕሮጀክት 
የተጠቀሙባቸውን ጽንሰ ሀሳቦች ነድፈዋል። ወይዘሮ ኡልሪከ ቤርናርድ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ በላይፕዚግ 
የነገው አካዳሚ ቦርድ (Future academy) እና በሳክሶኒ ክ/ሀገር ደግሞ በማህበረ ባህላዊ ማህበር ቦርድ 
ውስጥ የበጎ ፈቃደኝነት አገልግሎት እያበረከቱ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ የወጣቶች 
ተራድኦ ኮሚቴ አባል ሆነው በመስራት ላይ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ የማህበረ ባህላዊ የስራ ቡድን አፈ 
ጉባዔ በመሆናቸውም ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ የባህል ልማት ዕቅድ እንዲሁም የላይፕዚግ ከተማ የማሕበራዊ 
አካቶ ተኮር አሳታፊ ዕቅድ ዝግጅት ላይ እየሰሩ ይገኛሉ።

ሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne)

«የDZB-ወዳጆች» („Friends of the DZB“) 
በተባለው የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ 
መጻሕፍት ተራድኦ ማህበር ራስ አገዝ የባህል 
ክስተቶች አስተዳዳሪ 

 ከ15 ዓመታት በላይ ሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne) በባህላዊ፣ ሳይንሳዊ 
እና ማህበራዊ ፕሮጀክቶች ላይ እየሠሩ ሲሆን ለላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ፣ 
በበጋ ወራት ለሚተላልፈው የሬዲዮ ድራማ ፕሮግራም ዝግጅት፣ (Leip-
zig Radio Play Summer) ለሥነ ጥበብ ማህበር እና በ2005 ዓ.ም 
ለሁለት ዓመታት ደግሞ የአውሮፓ ዋና የባህል ከተማ ለሆነችው ኮሲቼ 
(Košice) ሰርተዋል። ከ2005 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን ራስ አገዝ (freelan-

ce) የባህል ክስተቶች አስተዳዳሪ ሆነው እየሰሩ ነው። በዚህ ስራቸው የበዓል ክስተቶችን እና ትርዒቶችን 
ከማደራጀት ባለፈ በዩኒቨርሲቲዎች እና በጀርመን ጎተ ኢንስቲትዩት (Goethe-Institute) ዓለም አቀፍ 

የባህል አመራር ሴሚናሮችን ይሰጣሉ። «የDZB- ወዳጆች» („Friends of the DZB“) ለተባለው የጀርመን 
ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት ተራድኦ ማህበር ላለፉት ሦስት ዓመታት እየሠሩ ሲሆን የፕሮጀክቶች 
ልማትና አፈጻጸምን በተመለከተም ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል።

ሮዝ ጆክች (Rose Jokic)

የዛክሶኒ የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ 
(Anti-Discrimination Agency of Saxony) 
ተደራሽነት ባለሙያ

 ሮዝ ጆክች (Rose Jokic) በዛክሶኒ የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ 
በተደራሽነት ዘርፍ እየሠሩ ሲሆን ተደራሽነት ያለው መረጃ („barri-
er-free access to information“) በቀላል ቋንቋ በማዘጋጀት እና 
ተደራሽነት ያለው የሕዝብ ግንኙነት ስራ ላይ ሴሚናሮችን ይሰጣሉ። 
እሳቸው በንግድ አስተዳደር እና በሕዝብ ግንኙነት የትምህርት ዘርፍ 
የተመረቁ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በአቻ ምክክር መስክ (peer counseling) 
ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ለአይነ 

ስውራን የድምጽ መመሪያን (audio guide) እና የፊልም ማብራሪያዎችን በማዘጋጀት ላይም ይሰራሉ።
በትርፍ ጊዜያቸው መሮጥ ይወዳሉ። በእሳቸው በተጀመረውና „ጻይትስፕሩንግ“ („Zeitsprung“) 
በተባለው ማህበር አማካይነት በትምህርትና በመዝናኛ መስክ የማሕበራዊ አካቶ ተኮር አቅርቦቶችን 
መስጠት ይፈልጋሉ።

ካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff)

የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር የውጭ ጉዳይ ቢሮ 
አማካሪ ባለሙያ

 ካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff ) ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከጨረሱ 
በኋላ በታላቋ ብሪታንያ በሚገኝ የአካል ጉዳተኞች ተቋም ውስጥ በበጎ 
ፈቃደኝነት እያገለገሉ አንድ ማህበራዊ ዓመት አጠናቅቀዋል። ከዚያ በኋላ 
በላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ እና አውስትራሊያ በሚገኘው የአድሌድ ዩኒቨርሲቲ 
(University of Adelaide) ላይ የጀርመንኛ ቋንቋን እና የቲያትር 
ጥናቶችን አጥንተዋል። ከ1998 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2003 ዓ.ም ድረስ 
«ጊዋንዳሀውስ ላይፕዚግ» (Gewandhaus Leipzig) በተባለው የሙዚቃ 
ዝግጅት ማዕከል የማርኬቲንግ ክፍል ውስጥ በሰሩበት ወቅት ዓለም 

አቀፍ የጉዞ ቱሪዝም፣ የንግድ ትርዒቶች እና ባዛሮች ላይ የአቀራረብ እና የተመረጡ ክስተቶች አዘገጃጀትን 
በተመለከተ ኃላፊነት ነበራቸው። ከ 2004 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን በላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር የውጭ 
ጉዳይ ቢሮ ውስጥ በአማካሪነት በመስራት ላይ የሚገኙ ሲሆን አዲስ አበባ፣ ቡርኖ እና ኪየቭን ከመሳሰሉ 
እህትማማች ከተሞች ጋር ላለው ትብብር እንዲሁም የላይፕዚግ ከተማ ቀደምት ነዋሪዎች እና የአይሁድ 
ዝርያ የሆኑ ተወላጆች ለሚያደርጉት ዓመታዊ ጉብኝት ፕሮግራም ኃላፊነት አለባቸው። ከዓለም አቀፍ 
ተቋማት እና ማህበራት ጋርም በቅርበት በመስራት ላይ ይገኛሉ።
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ፕሮፌሰር ዶ/ር ያና ጼለ (Prof. Dr. Jana Zehle)

በሃኖቨር ዩኒቨርሲቲ (Hannover University of 
Applied Sciences) የልዩ ፍላጎት ትምህርት 
ፕሮፌሰር እና በላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ ተባባሪ 
የጥናትና ምርምር ባለሙያ (research associate)

 ፕሮፌሰር ዶክተር ያና ጼለ (Prof. Dr. Jana Zehle) ለአሥር ዓመታት 
ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ በኖሩበት ጊዜ ጥናትና ምርምር እያካሄዱ ነበር። 
በኢትዮጵያ ቆይታቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከነበራቸው የማስተማር 
ስራ እና DAAD ከተባለው የጀርመን የትምህርት ልውውጥ አገልግሎት 
ሥራቸው የተረፋቸውን ጊዜ ሁሉ ከአካል ጉዳተኝነት ጋር የተያያዙ 
የተለያዩ ፕሮጀክቶችን በመደገፍ ስራ ላይ አውለውት ነበር። ከዚህም 

ባሻገር የአትሌቶች አገር በሆነች ኢትዮጵያ ለረጅም ርቀት ሩጫ ያላቸውን ፍቅር ከበርካታ አትሌቶች ጋር 
ይካፈሉ ናቸው። ያና ጼለ የላይፕዚግና አዲስ አበባ ከተሞች የወዳጅነት ማኅበር ቦርድ አባል ናቸው። 

ሚካኤል ሳላት (Michael Sallat)

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሲ.አይ.ኤም 
(CIM) ድርጅት አቀናጅ ባለሙያ

 ሚካኤል ሳላት (Michael Sallat) በ1969 ዓ.ም በስቭንካው ከተማ 
(Zwenkau) ውስጥ ተወለዱ። ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከተመረቁ 
በኋላ በላይፕዚግ እና በቼክ ሪፑብሊክ በሚገኘው ብሩኖ ኮሙኒኬሽን 
እና መገናኛ ዘዴዎች ጥናትን፣ ባህላዊ ጥበባትን እንዲሁም ቦሂሚያ 
የተባለውን የቼክ ጥበብም አጥንተዋል። ከዚያ በኋላ መጀመሪያ በሕንድ 
የነበራቸውን የሥራ ቆይታ ከፈጸሙ በኋላ መቄዶንያ በሚገኘው የቴቶቮ 
ዩኒቨርሲቲ (University of Tetovo in Macedonia) ለሮበርት ቦሽ 
ድርጅት (Robert Bosch Foundation) ለሁለት ዓመታት በመምህርነት 

አገልግለዋል። „Aufb auwerk Region Leipzig GmbH“ በተባለው ማህበር የፕሮጀክት ሥራ አስኪያጅ 
ሆነው በአውሮፓ ሕብረት የተደገፉ የትብብር ፕሮጀክቶችንም አከናውነዋል። ሚካኤል ሳላት ከጥቅምት 
2008 ዓ.ም ጀምሮ በሲ.አይ.ኤም (CIM) እና በጂ.አይ.ዜድ (GIZ) የጀርመን የልማት ትብብር ድርጅቶች 
በሚካሄደው „የተቀናጁ ዓለም አቀፍ ከተሞች ባለሙያዎች“ በተባለው ፕሮግራም ማዕቀፍ ስር በአዲስ 
አበባ ከተማው አስተዳደር ውስጥ አቀናጅ ባለሙያ ሆነው እየሰሩ ነው። ሚካኤል ሳላት በፕሮጀክቱ በንግድ 
እድገትና የማርኬቲንግ ዘርፍ ትኩረት በሚሰጠው የአቻ ለአቻ አቅም ግንባታ ፕሮግራሞችን (Peer-to-Peer 
Capacity Building) በማዘጋጀትና ተግባራዊ በማድረግ ላይ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ከላይፕዚግ ጋር 
ያለውን የከተማ ትብብር በማጠናከር ላይ በሚያተኩረው የዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ዘርፍ ላይ በአማካሪነት 
ይሰራሉ።

መርዳሳ ካሳዬ (Merdassa Kassaye)

በጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት 
የማህበራዊ አገልግሎት አስተባባሪ

መርዳሳ ካሳዬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ መለኮት ትምህርታቸውን 
ተከታትለው በበርሊን ውስጥ በባህል አቀፍ የግጭት አፈታት (con-
fl ict management) በሁለተኛ ድግሪ (ማስተርስ) ተመርቀዋል። 
በሀምበርግ ከተማ በተዘጋጀውና “ኢንሳይክሎፒዲያ ኤቲዮጲካ“ (Ency-
clopaedia Aethiopica) በተባለው መጽሔት ላይ የተለያዩ ጽሑፎችን 
አውጥተዋል። ከ1994 ዓ.ም ጀምሮ በጀርመን ቤተ ክርስትያን ትምህርት 
ቤት (GCS) የማህበራዊ አገልግሎት አስተባባሪ ሆነው እየሰሩ ነው። 
ከአስቸጋሪ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ከተውጣጡ ሰዎች እና 

ከአካል ጉዳተኛ ልጆች ጋር በመስራት የብዙ ዓመታት ልምድ አካብተዋል። አቶ መርዳሳ ካሳዬ የጀርመን 
ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት ተስፋ ሰጪ እና ተስፋ አስቆራጭ ስሜቶች የሚገናኙበት እና በመጨረሻም 
ተስፋው የሚሸነፍበት ስፍራ እንደሆነ ያስባሉ። ይህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ 
አገራት የሚኖሩ የልጆችን ሕይወት ለማሻሻል የሚፈለጉ ሰዎች ባበረከቱት አስተዋጽኦ ነው። መርዳሳ ካሳዬ 
ከሰሜናዊ አጋሮች ጋር በርካታ የትምህርት ቤት ፕሮጀክቶችን ያከናውናሉ። የስራው አካል በመሆኑም በአፍሪካ 
ቀንድ በሚከሰቱ ግጭቶችና ማህበራዊ ለውጦች ላይ ጥናትና ምርምር ለማድረግ ጥልቅ ፍላጎት አላቸው።

ሙሉ አጽብሀ (Mulu Atsbha)

የእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን

በ1954 ዓ.ም በባህር ዳር ከተማ ተወለዱ። በ2002 ዓ.ም ከአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ በትምህርት አመራርና አስተዳደር (Management of Vocatio-
nal Education) ሁለተኛ ዲግሪያቸውን (ማስተርስ)፣ እና በ1975ዓ.ም በንድፍ 
ቴክኖሎጂ ሙያ (Drafting technology) በዲፕሎማ የተመረቁ ሲሆን 
በ1996 ዓ.ም በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በምርት ቴክኖሎጂ 
(Manufacturing technology) የመጀመሪያ ዲግሪ አግኝተዋል። ከዚህ 
በተጨማሪ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች የምስክር ወረቀቶችን አግኝተዋል። 
ለምሳሌ በማሽን ጥገና፣ ከጀርመን ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ማህበር 
(GIZ) እና ከሃደርስፊልድ ፖሊቴክኒክ በሙያዊ የማሰልጠን ስነዘዴ (Vocati-

onal Pedagogi/Andragogi) እና ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በመረጃ አያያዝ (Data Base Management), 
ከኢትዮያ ማኔጅመንት ኢንስቲቱት በሰው ሃይል አስተዳደር (Human Resource Management) ፣ ከሲቪል 
ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ በአመራር ሳይንስና ውሳኔ ሰጪነት (Transformational Leadership & descision making) 
የምስክር ወረቀት ይዘዋል። በቴክኒክ ትምህርት ቤቶች እና ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ በዲዛይንና ምርት ቴክኖሎጂ 
መምህርና የመምሪያ ክፍል ኃላፊነት፣ በፌዴራል የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኤጀንሲ የመምህራን 
ልማትና የቴክኒካል ክህሎት ልማት ከፍተኛ ባለሙያ በመሆን፣ በአዲስ አበባ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 
ሥልጠና ኤጀንሲ የቴክኒካል ክህሎት ልማት ቡድን አስተባባሪ በጥቅሉ በተለያዩ የስራ መደቦች ላይ ለ35 ዓመታት 
ሠርተዋል። ከመጋቢት 2008 ዓ.ም ጀምሮ የእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን ሆነው በመስራት ላይ ይገኛሉ።
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ዳንኤል ኃይለ ሥላሴ (Daniel Haileslassie)

ዳንኤል ኃይለ ሥላሴ የተወለዱት በ1973 ዓ.ም 
በሰሜን ኢትዮጵያ በአድዋ ነበር።

ዳንኤል ኃይለ ሥላሴ የተወለዱት በ1973 ዓ.ም በሰሜን ኢትዮጵያ በአድዋ 
ነበር። በ1998 ዓ.ም በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያ ዲግሪ ከተመረቁ 
በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በእንግሊዝኛ ቋንቋ መምህርነት 
ሰርተዋል። በ 2003 ዓ.ም በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የእንግሊዝኛ ቋንቋን እንደ 
የውጭ ቋንቋ በማስተማር መስክ (Teaching English as a Foreign 
Language) ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 
የእንግሊዝኛ መምህርነት ሠርተዋል። በተጨማሪም በአስተርጓሚነት 
እና በዋና አዘጋጅነት አገልግለዋል። ከዚያ በኋላም በአዲስ አበባ ከተማ 

አስተዳደር የኮሙኒኬሽን ክፍል ውስጥ በዋና ተግባራት አማካሪነት ተቀጥረው ሰርተዋል። በአሁኑ ወቅት 
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የዓለም አቀፍ ግንኙነቶች ክፍል ኃላፊ ሆነው በመስራት ላይ ይገኛሉ።

ዶ/ር ሰዋለም ፀጋ (Dr. Sewalem Tsega)

ዶ/ር ሰዋለም ፀጋ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የልዩ 
ፍላጎት ትምህርት ክፍል መምህርና ዳይሬክተር 

በአሁኑ ወቅት በዩኒቨርሲቲው የሥነ ትምህርት ፋኩሊቲ ውስጥ በረዳት 
ፕሮፌሰርነት ማዕረግ የልዩ ድጋፍና አካቶ ትምህርት የስራ ክፍል ባለሙያ 
ሆነው እየሰሩ ይገኛሉ። በ1992 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ 
ዲግሪያቸውን የተቀበሉ ሲሆን በ1995 ዓ.ም ደግሞ ሁለተኛ ድግሪያቸውን 
(ማስተርስ) አጠናቅቀዋል። ከዚህ በኋላ በ2004 ዓ.ም ጀርመን ምዩኒክ 
ከሚገኘው ሉድቪግ ማክሲሚልያን ዩኒቨርሲቲ በዶክትሬት ዲግሪ 
ተመርቀዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የመጀመሪያ ድግሪ እና 
ሁለተኛ ድግሪ (ማስተርስ) ተማሪዎችን በማስተማር ላይ ይገኛሉ። ዶ/ር 

ሰዋለም ከመምህርነት ስራቸው በተጨማሪ የአማካሪነት እና የምርምር ስራዎችን በማከናወን ላይ ናቸው። 
ከጀርመን ከተመለሱ በኋላም የህግ መወሰኛ ምክር ቤት (ሴኔት-senate) አባል ሆነው ለመመረጥ በቅተዋል።
ዶክተሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ከአካል ጉዳተኛ ማህበራት ጋር በቅርበት ይሰራሉ። ለምሳሌ ከባህል እና ቱሪዝም 
ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ለአካል ጉዳተኞች ፌዴሬሽን „የአካል ጉዳተኞች በባህልና በሥነ-ጥበብ ዘርፎች 
የሚኖራቸው ሚና“ በሚል ርዕስ አንድ ጥናታዊ ጽሁፍ አዘጋጅተው አቅርበዋል። ከምርምር አንጻር ፍላጎታቸው 
በልዩ ድጋፍና አካቶ ትምህርት፣በጾታ እና በአካል ጉዳተኝነት፣በጨቅላ ሕጻናት እንክብካቤ፣ በተቀናጀ ትምህርት 
እና በማሕበራዊ አካቶ ላይ ያተኮረ ነው።

57
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የአዲስ አበባ ልዑካን ቡድን በላይፕዚግ ከተማ 
ያደረገው ጉብኝት

እ.ኢ.አ. ከ13 ጥቅምት ጀምሮ እስከ 19 ጥቅምት 2009 ዓ.ም ባለው ጊዜ 

ውስጥ ቡድኖቹ ለመጀመርያ ጊዜ በላይፕዚግ ከተማ ተዋወቁ።

የኢትዮጵያ ቡድን አባላት ከሚከተሉትን ተቋማት የተውጣጡ ነበሩ፦

 • የትምህርት ሚኒስቴር

 • የትምህርት ተቋማት

 • የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች

 • የባህልና ቱሪዝም ቢሮ

 • የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ

 • የአዲስ አበባና ላይፕዚግ ከተሞች የወዳጅነት ማኅበር እና

 • የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ቢሮ ተወካይ።

ከተሳታፊዎቹ መካከል ሁለት ዓይነ ስውራን ተሳታፊዎች የሆኑ በአዲስ 

አበባ ካለው ጀርመን ኤምባሲ የጉዞ ፈቃድን ሊያገኙ ስላልቻሉ በጉዞ ላይ 

አልሳተፉም። 

ከኢትዮጵያ ለተውጣጡ እንግዶች በባለሙያዎች መግለጫ ተሰጥቷል፡ 

ለምሳሌ የከተማ አስተዳደሩ ሠራተኞች ለአካል ጉዳተኞች በከተማቸው 

የሚደረግላቸውን ድጋፍ፣ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የአዕምሮ ዕድገት ውስንነት 

ካለባቸው ሰዎች ጋር ያለውን የጋራ ምርምር ፕሮጀክት፣ በላይፕዚግ ትምህርት 

ጉባዔ ላይ መካፈል፣ ለአካል ጉዳተኛ ልጆች፣ ወጣቶች ጎልማሶች ልዩ የድጋፍ 

አቅርቦት ያላቸውን ተቋማት መጎብኘት እና ከአካል ጉዳተኞች ለአካል 

ጉዳተኞች የሚሰራ ባህላዊ አቅርቦትን ማየት።

በመጨረሻም ላይ የጋለ ውይይት ተካሄደ።
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 እያንዳንዱ ሰው ሙያ ለመማር ዕድሉ እንዳለው ማንም 

መተው እንደሌለብን ተገንዝበናል። እኛ ይህንን ዕድል 

ለሁሉም ክፍት ካላደረግን በስተቀር እንዲሁ ሊመጣ 

እንደማይችልም ሁላችንም ግንዛቤ ጨብጠናል።

ሙሉ አጽብሀ

የእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን

ሊንደን-ካፌ

በከተማው የፕሮቴስታንት እምነት 

ተከታዮች ተልዕኮ ቤት (city mission) 

የላይፕዚግ አድራሻው፦ 

Lindencafé Diakonie Leipzig, 

Demmeringstraße 18, Leipzig

በከተማው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች 
ተልዕኮ ቤት (city mission) ውስጥ በምድር 
ቤት ውስጥ “ሊንደን-ካፌ “ (“Lindencafe”) 
የተባለው ቡና ቤት ይገኛል። የአካል ጉዳት 
ያላቸውና የሌላቸው ሰዎችም፣ደንበኞቻቸውን 
ተንከባክበው ያስተናግዳሉ። የ“ሊንደን-ካፌ“ 
ቡና ቤት የመገናኛ ቦታ በመሆኑ፣ እዚህ ከቅርብና 
ከሩቅ አካባቢ የሚመጡ፣ ቡና አፍቃሪዎች፣ 
በጎረቤት ካለው የቀን እንክብካቤ ማዕከል 
ልጆችና ወላጆቻቸው “ሊንደን የማምረቻ ቦታ“ 
በተባለው መሥሪያ ከሚሠሩት ሠራተኞች ጋር 
ይገናኛሉ። 

“ሃውስ ስታይንሽትራሰ“

ማኅበረ-ባህላዊ ማዕከል

በላይፕዚግ አድራሻው፦ Steinstraße 18, 

Leipzig

“ሃውስ ስታይንሽትራሰ“ (“Haus Steinstra-
ße e. V.”) የተባለው ማህበረ-ባህላዊ ማዕከል 
የባህል፣ የትምህርትና የመገናኛ ቦታ ነው። ስሙ 
የሚያካትተው በማዕከሉ የሚደረገውን ማህበረ-
ባህላዊ ስራ ሁሉንም ነው።
ነፃ የወጣቶች የበጎ አድራጎት ድርጅት እንደመሆኑ 

መጠን፣በዋናነት ለልጆች እና ለወጣቶች 
ባህላዊ እና ትምህርታዊ አቅርቦቶችን ይሰጣል። 
ከአቅርቦቶች መካከል የዳንስ፣ የሙዚቃ፣ 
የሥዕል፣ የስዕላዊ መግለጫ፣ የሕትመት ሥራ፣ 
የሸክላ ሥራዎች፣ የግንባታና የፈጠራ ሥራ 
እንዲሁም አዲስ የመገናኛ ብዙኃንና የፖለቲካ 
ትምህርት ኮርሶች ይገኙባቸዋል። ከ 10 ዓመት 
በላይ ማዕከሉ «በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» 
(„Stadt in der Stadt“ - city witin the 
city) ተብሎ በላይፕዚግ ትልቁ የባህል ጨዋታ 
ፕሮግራም እያስተናገደ ሲሆን በየዓመቱ 
በመጀመሪያዎቹ ሁለት ሳምንታት በልጆች 
የበጋ ዕረፍታቸው ወቅት የሚካሄድ ፕሮግራም 
ከልጆችና ለልጆች የሆነ ከተማ ፈጥሯል። በ 
2009 ዓ.ም 2375 ልጆች በጨዋታ ፕሮግራሙ 
የተሳተፉ ሲሆን እነሱንም የተንከባከቧቸው 
ወደ 120 የሚጠጉ ረዳቶች ነበሩ። እንዲሁም 
የስደተኞ ልጆችና አካላዊ ወይም አእምሯዊ 
እክሎች ያሏቸው ሰዎችም ተሳትፈውበታል። ይህ 
ጨዋታ የናኮፓ ፕሮጀክት አካል ሊሆን በቅቷል 
(ለተጨማሪ መረጃ ገጽ 100 ይመልከቱ)።

“ሜሎ“ ቲያትር ክበብ

“የወጣቶች አለም“ ቲያትር (“Junge 

Welt”-theatre) 

በላይፕዚግ አድራሻው፦

Lindenauer Markt 21, Leipzig

„ሜሎ“ ቲያትር ክበብ ቲያትር መምህራንን፣ 
ተዋንያንንና ከያኒ ልሆኑ ሰዎችን የሚያቅፍ 
ድብልቅ ቲያትር ቡድን ነው። የተለያየ ዕድሜ 
ያላቸው እና አካል ጉዳተኛ የሆኑና ጉዳት 

የ13 ጣብያዎች አጭር ታሪክ

የአዲስ አበባ  ልዑካን ቡድን የሚከተሉትን የባህል እና የትምህርት 
ተቋማት በመጎብኝት አካቶ ስራ በላይፕዚግ ውስጥ ከሚገኝበት ሁኔታ 
ጋር እንዲተዋወቁ ማድረግ ተችሏል።
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አልባ ሰዎችም ይሳተፉበታል። ፕሮጀክቱ 
የሚያተኩርበት „ቤት“ - እንደ የልጆች 
ማሳደጊያና፣ የአረጋውያን መንከባከቢያ 
ቤቶች፣ የአካል ጉዳተኞች ቤት - ሲሆን 
በ„ቤት“ ውስጥ የተገፉና የጠፉ ሰዎች ይኖሩ 
ይሆን? የሚለውን ጥያቄ ይመረምራል። ክበቡ 
ይህንን በቦታው ላይ ተገኝቶ ግልጽ ማድረግ 
ይፈልጋል። ከ“ቤት ነዋሪዎች“ ጋር ተገናኝቶ 
ትዕይንቶች በመቅረጽ እነዚህ የማይታዩ 
መኖሪያዎች በግልጽ እንዲታዩ ያደርጋል።

አልቤርት-ሽዋይትሰር-ት ምህርት ቤት

ለአካል ጉዳተኞች የልዩ ፍላጎት ማሳኪያ 

ትምህርት ቤት

በላይፕዚግ አድራሻው፦ 

An der Märchenwiese 3, Leipzig

አልቤርት-ሽዋይትሰር-ትምህርት ቤት በልዩ 
ጽንሰ ሐሳብ እና በልዩ ቴክኒካዊ መሣሪያዎች 
ታጅቦ አካል ጉዳተኛ ልጆችና ወጣቶች 
በህብረተሰብ ውስጥ በንቃት ለመሳተፍ 
የሚያስችላቸው ት/ ቤት ነው። ትምህርት ቤቱ 
በመሠረታዊ እና በመለስተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት እንዲሁም የመማርና የመረዳት ችግር 
ያለባቸው ልጆች ክፍል ተብሎ ተከፋፍሏል። 
ሥርዓተ ትምህርት የሚያቅፈው የልዩ 
መማሪያ ድጋፍ የሚሰጥባቸው ክበቦችን፣ 
የዋና ትምህርትንና (swimming lessons) 
ከትምህርት ውጪ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ነው።

የላይፕዚግ የሙያ ማሠልጠኛ ማዕከል

የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ተቋም 

(ዲያኮኒ) በላይፕዚግ

በሊፕዚግ አድራሻው፦ Knautnaundorfer 

Straße 4, Knauthain/ Leipzig 

የዲያኮኒ ላይፕዚግ ተቋም የሆነ የሙያ 
ማሠልጠኛ ማዕከል በዛክሶኒ ውስጥ የወንጌላዊ 
ሉተራን ቤተ ክርስቲያን አካል ነው። በየዓመቱ 
ማዕከሉ ከ 500 በላይ የአካል ጉዳተኛ 
ወጣቶች በ30 ሙያዎች ውስጥ አሰልጥኖ፣ 
በፋብሪካዎች ውስጥም ሆነ በተቋማት 
ውስጥ ሲሰማሩ ድጋፍ ይሰጣል። ብዙዎቹ 
በተለመደው በንድፈ እና ተግባራዊ የስልጠና 
ቦታ በሚካሄደው ሁለትዮሽ (dual) በተባለው 
የሙያ ስልጠና ስርዓት (dual training sys-
tem) ውስጥ ምንም ዓይነት ስልጠና የማገኝት 
ዕድል የላቸውም። የ BBW ማዕከል ወጣቶች 
ከፍላጎታቸው ጋር የተያያዘ ሙያ ለመማር 
ያግዛቸዋል። በBBW የሚሰጡት የሙያ 
ምስክር ወረቀቶች በተለያዩ ምክር ቤቶች እንደ 
(የኢንዱስትሪና ንግድ ምክር ቤት እንዲሁም 
የእደ ጥበባት ምክር ቤት) እውቅና ያገኙ 
ናቸው።
አንድ ልዩ „የሙያ ስልጠና ኪት“ (vocati-
onal training kit) በተባለው ማስተማሪያ 
አማካይነት በትምህርት ቤቱ በሚማሩበት ጊዜ 
የወደፊት የሙያ ምርጫቸውን በሚመለከት 
ለወጣቶቹ አመራር ይሰጣቸዋል። የ BBW 
ማዕከሉ ለሙያ ስራ ጀማሪዎች የንግግር 
ሕክምና (speech therapy)፣ የማኅበራዊ 
ትምህርት እና የስነ ልቦና ድጋፍ ከመስጠቱ 
በላይ የምልክት ቋንቋ አስተርጓሚነት፣ 
ያለመገለልነትን (integration) አማካሪነት እና 
ሥነ-መለኮታዊ አገልግሎትንም ይሰጣል።

የሙያ ማሠልጠኛ ትምህርት 

ማዕከል 12

„ሮበርት ብሉም“ የተባለው የልዩ ድጋፍ-

ፈላጊዎች ሙያ ማሠልጠኛ ትምህርት ቤት

በላይፕዚግ አድራሻው፦

Rosenowstraße 60, Leipzig

የ “BSZ 12“ ማዕከል የላይፕዚግ ከተማ ልዩ 
ድጋፍ ለሚየስፈልጋቸው የሙያ ማሠልጠኛ 
ትምህርት ቤት በመሆኑ፣ትምህርቱን ለጨረሱ 
ወጣቶች የሙያ ስልጠና ዝግጅት ዓመትና 
በእደ ጥበባት ሙያዎች ውስጥ የንድፈ ሙያ 
ስልጠና ትምህርቶችን ያቀርባል። ቀጣይነት 
ያለው የማዕከሉ ማስተማር ጽንሰ-ሐሳብ ከልዩ 
ትምህርት እና የሙያ ስልጠና ዝግጅት ጀምሮ 
እስከ ሥራ ስምሪት ድረስ ይሸፍናል። ማዕከሉ 
በላይፕዚግ ከተማ የኢንዱስትሪና ንግድ 
ምክር ቤት፣ በላይፕዚግ ከተማ እደ ጥበባት 
ምክር ቤት፣በ ክ/ሃገሩ የአካባቢ ጥበቃ፣ የ 
እርሻ እና የጂኦሎጂ ቢሮ፣ በላይፕዚግ ከተማ 
የሥራና ሠራተኛ አገናኝ ድርጅት፣ በላይፕዚግ 
ዩኒቨርሲቲ፣ በላይፕዚግ ከተማ የወጣቶች፣ 
የቤተሰብና የትምህርት ቢሮና በአሰሪዎች 
ማህበር እና በመሳሰሉ ትላልቅ ድርጅቶች 
በኩል ይደገፋል።

ሊንደንሆፍ-ትምህርት ቤት

ጠቅላላ ለዩ ድጋፍ-ሰጪ ትምህርት ቤት

በላይፕዚግ አድራሻው፦ 

Delitzscher Straße 110, Leipzig

ሊንደንሆፍ-ትምህርት ቤት (Linden-
hof-school) በአዕምሮ እድገት ችግር ላይ 
ያተኮረ በአጠቃላይ ልዩ ድጋፍ የሚሰጥ 
ትምህርት ቤት ነው። ከ1992 ዓ.ም ጀምሮ 
ከካርል- ፎን-ሊኔ- ትምህርት ቤት (Carl-von-
Linne-school) ጋር ትብብር እያደረገ ነው። 
ስለዚህም በተመሳሳይ ዕድሜ ላይ የሚገኙት 

የአንደኛ ደረጃ እና በልዩ ትምህርት ክፍሎች 
ያሉት ባንድ የጊዜ መርሐ-ግብር ተጣመሩ። 
በሥርዓተ ትምህርቱ መሠረት በ 20 ሳምንታዊ 
የትምህርት ክፍለ ጊዜያት ውስጥ ሁሉም 
ተማሪዎች በአንድ ላይ በተለያዩና ለሁሉም 
አመቺ በሆነ የማስተማሪያ ዘዴዎች ትምህርቱ 
በተነደፈበት ፕሮግራም መሠረት ይማራሉ። 
የዚህ ማስተማሪያ አሠራር ዋናው አካል 
የብዙ ትምህርቶች-አቀፍ ፕሮጀክት ተኮር 
የሆነ የሳምንታዊ መርሃ-ግብር እና በተወሰኑ 
ሞለኪውሎች (molecules) የሚደረገው 
ማስተማሪያ ስራ (ሞለኪውል ማለት ሁለት 
የአንደኛ ደረጃ ተማሪ ከአንድ ልዩ ደጋፍ-ፈላጊ 
ተማሪ ጋር ሆኖ ይማራል) ማለት ነው። ሁሉም 
ተማሪዎች የእውቀት ዝምድናነትንና ማህበራዊ 
ክህሎቶችን ያገኛሉ። ጤነኛ-ግለሰብነትን 
እና ብዙሃነትን በኑሯቸው ያረጋግጣሉ። 
በመጨረሻም ልዩ የትምህርት ድጋፍ 
የሚያስፈልጋቸው ተማሪዎች በመለስተኛም 
ሆነ በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 
ከሌሎች ተማሪዎች ጋር አብረው ለመማር 
ዝግጁ ይሆናሉ።

የላይፕዚግ ዱር እንስሳት ፓርክ (ዙ)

በላይፕዚግ አድራሻው፦ 

Pfaffendorfer Straße 29, Leipzig

በ 1870 ዓ.ም የላይፕዚግ ዱር እንስሳት ፓርክ 
(ዙ zoo) ተመሰረተ።
በከተማው መሃል በ 27 ሄክታር መሬት ላይ 
የሚገኘው ዙ 850 ለሚሆኑ የዱር እንስሳቶች 
መኖሪያ ነው። በተፈጥሮ መሰናክሎች 
ምክንያት አዲሱ ሕንፃዎች ሲገነቡ የግንባታ 
መመሪያዎችን ሁሉም መከተል አይቻልም። 
ለምሳሌ የሚኖሩትን ተንጠልጣይ ድልድዮችን 
ለዓይነ ስውራን እና የተሽከርካሪ ወንበር 
ተጠቃሚዎች ተደራሽ አይደሉም። ሆኖም 
ግን የዙ ዱር እንስሳት ፓርክ ጉብኝት 
ለአካል ጉዳተኞች በርካታ የስሜት ሕዋሳቱ 
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መረጃዎችን እንዲሰጣቸው ለምሳሌ በትላልቅ 
የእይታ መስኮቶች፣ በአጥር ውስጥ በሚገኙት 
በመድረኮች ወይም በመዳሰስ የሚቻል 
ቁሳቁሶች አማካይነት ይሞከራል። ከዚህም 
ባላይ የመረጃ ሰሌዳዎች በቀላል ቋንቋ የተጻፉ 
ናቸው።

ለዓይነ ስውራን የተሰራ የእጽዋት 

ዓይነቶችን በማሽተትና በመዳሰስ 

መለየት የሚያስችሏቸው የእፅዋት 

ፓርክ

በላይፕዚግ አድራሻው፦ 

Friedenspark an der Liebigstraße

ይህ ልዩ በ 1999 ዓ.ም የተመሰረተው መናፈሻ 
በሰላም ፓርክ ውስጥ ሲገኝ በተለይ ለዓይነ 
ስውራንና ማየት ለተሳናቸው ሰዎች ተብሎ 
የተሠራ ነው። ብዙ በትኩረት የሚታዩ 
ዝርዝር ጉዳዮችና በርካታ የእጽዋት ዓይነቶች 
ስላሉበት ማየት ለሚችሉ ተመልካቾችም 
በጣም የሚያስደስት ነው። በ 2000 ካሬ 
ሜትር ላይ የሚገኙት 78 ከፍ ያሉ የአበባዎች 
መደቦችና (raised fl ower-bed) 8 አርእስቶች 
በተመደቡ የአትክልት ቦታዎች ያሉት መናፈሻ 
ክፍሎች ከ 500 በላይ አስደሳች የእጽዋት 
ዝርያዎች ስለሚገኙበት በማሽተት፣ በመዳሰስና 
በማዳመጥ ከአበባዎቹ ጋር ለመተዋወቅ ዕድል 
ይሰጣል። 
አራት ማዕዘን ቅርጽ ያለው መናፈሻ በግልጽ 
የተዋቀረ ነው። ዋናው መንገድ መናፈሻውን 
በውስጣዊና ውጫዊ ክፍል ይከፍላል። 
ውጫዊ ክፍል በተቆረጡ ችፍርጎች (hedges) 
ዙሪያውን የታጠረ ሲሆን ጥሩ መዓዛ ባላቸው 
ዛፎችና ቁጥቋጦዎች የተሸፈነ ነው።
በምሥራቅ በኩል የሚገኘው ፐርጎላ (pergo-
la) በሚባለው የዛፎች ላይ ያሉት ተንጠላጣይ 
ሐረጎች የተቀረጹ ምስሉች ሠሌዳዎችና ግሩም 
መዓዛ ያላቸው ዕፅዋት እረፍት ለማድረግና 

ለመመራመር ይጋብዛሉ። በውስጣዊ ክፍል 
ውስጥ በ16 ከፍ ያሉ የአበባዎች መደቦች 
ላይ ለየት መዓዛ ያላቸው አበባዎች ይገኛሉ። 
የእፅዋት አፈቃሪዎች እዚህ ሲመጡ ራሳቸውን 
በ“አነስተኛ ደን“ ውስጥ እንዳሉ ይቆጥሩታል።

ፍረድሪክ-ሺለር-ጂምናዚየም 

(Friedrich-Schiller-secondary 

school) የተባለው የሁለተኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤት

በላይፕዚግ አድራሻው፦ 

Elsbethstraße 2, Leipzig

በ 1897 ዓ.ም የፍረድሪክ-ሺለር-ትምህርት 
ቤት የተመሰረተ ሲሆን ከ 2004 ዓ.ም. ጀምሮ 
ከዳግማዊ ምኒልክ የመሰናዶ ትምህርት 
ቤት ጋር ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። 
በ1999 ዓ.ም ከተመሳሳዩ ትምህርት ቤት ጋር 
የመጀመሪያ ትብብር ስምምነት ተፈራርሞ 
በ2002 ዓ.ም ከዳግማዊ ምኒልክ አንደኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት ጋር በትብብር ለመስራት 
ሁለተኛ ስምምነት ተፈጸመ። አንድ ጊዜ 
በተደረገ ጉብኝት ወቅት የት/ቤቶቹ ርዕሰ 
መምህራን ስለተጨማሪ የትብብር እቅዶች 
ሀሳብ ተለዋወጡ።

ሱዛና-ኤገር-ትምህርት ቤት

የላይፕዚግ ከተማ የሙያ ማሠልጠኛ 

ትምህርት ቤት ማዕከል

በላይፕዚግ አድራሻው፦ 

An der Querbreite 6, Leipzig

ሱዛና-ኤገር-ትምህርት ቤት (Susanna
-Eger-school) የሙያ ማሠልጠኛ ትምህርት 
ቤት እና የሙያ ማሠልጠኛ የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት በመሆን በዳቦ ጋጋሪነት፣ 

የጀርምን ማዕከላዊ  ዓይነ ስውራን 

ቤተ መጻሕፍት

በላይፕዚግ ከተማ
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በመስተንግዶ ኢንዱስትሪ እና በሆቴል 
አስተዳደር ዘርፎች የሙያ ስልጠናን ያቀርባል። 
አካል ጉዳተኞችን አካትቶ በሚያቀፈው 
ትምህርት (inclusive education) ለሙከራ 
ይሰጣል። ለዚህም የልዩ ትምህርት ድጋፍ 
የሚያስፈልጋቸውን ተማሪዎች በሞዴል 
ክልሎች ውስጥ ያስተምራል። 

የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን 

ቤተ መጻሕፍት

በላይፕዚግ አድራሻው፦ (DZB), 

Gustav-Adolf-Straße 7, Leipzig

በጀርመን ውስጥ ወደ 155,000 የሚሆኑ 
ዓይነ ስውራን ሲኖሩ በተጨማሪም 500,000 
የሚያህሉ ማየት የተሳናቸው ሰዎች አሉ። 
እነዚህ ሰዎች በመደበኛ ገበያ መጽሐፎችን 
ወይም መጽሄቶችን በቀላሉ መግዛት 
አይችሉም። በዚህ የተነሳ የጀርመን ማዕከላዊ 
ዓይነ ስውራን ቤተ-መጻህፍት (DZB) 
ለትምህርት፣ ለመዝናኛና ለመረጃ አገልግሎት 
የሚሆኑ መጽሐፍትን ያቀርባል። ይህ 
የተለየ ቤተ መጽሀፍት የብሬይልና በድምፅ 
የተቀዱ መጽሐፍት (የድምፅ ቅጂ)፣ የቅርጻ 
ቅርጽ መልክ ያላቸው ቁሳቁሶች፣ የሙዚቃ 
ኖታዎችና የመሳሰሉትን ማዘጋጃ ማዕከልም 
ነው። የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ-ስውራን 
ቤተ መጽሀፍት በውስጡ የቀረፃ ስቱዲዮን፣ 
ማተሚያ ቤትንና የመጽሐፍ መጠረዣ ክፍሉን 
አካቶ የያዘ ነው። ማንም ሰው አባል በመሆን 
በመላው ዓለም ከሚገኙት መጻሕፍት ቤቶች 
መጻህፍትን ሁሉም መዋስ ወይም መግዛት 
ይችላል። በብሬል ለሚከተቡ መጽሔቶችም 
ደንበኝነት መመዝገብ ይቻላል። ዓይነ 
ስውራን ሰዎች ስማርትፎንን፣ ኮምፒተርን እና 
ቴሌቪዥንን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ 
ምክር ይሰጣቸዋል። ከ70 ከሚበልጡ 
ሠራተኞች መካከል 18 ማየት የተሳናቸው 
ወይም ዓይነ ስውራን የገኙበታል። በጀርመን 

ውስጥ በጠቅላላው አምስት ሌሎቹ ዓይነ 
ስውራን መጻሕፍት ቤቶች የሚገኙ ቢሆንም 
በላይፕዚግ ያለው ቤተ መጽሀፍት ትልቁ 
ነው። ሁሉም መጻሕፍት ቤቶች በአንድነት 
አዲስ ከሚታተሙት መጽሐፍት በየዓመቱ 
ቢበዛ ሁለት በመቶ መጽሀፍት ብቻ በብሬይል 
ወይም በድምፅ ቅጂ የሚዘጋጁ መጻሕፍት 
(audio book) ማቅረብ ይችላሉ።
ከአዲስ አበባ የመጡት የልዑካን ቡድንአባላት 

በቤተ መጽሀፍቱ ውስጥ የተለያዩ ክፍሎችን 

ጎብኝተዋል፦

ጣቢያ 1፦ ከተራው ጥቁር ሕትመት ወደ 
ብሬይል በመለወጥ ረገድ፦ በስራ ላይ 
የሚሰማራ ግብረ ኃይል ወደ ብሬይል የሚቀየሩ 
መጻሕፍትን ይመርጣል። ከዚያ በመቀጠል 
ጥቁርና ነጩ የፊደል መጠን በዲጂታል አሰራር 
ልዩ ወደሆነ የብሬይል መጠቀሚያ ሶፍትዌር 
ይለወጣል። 
ጣቢያ 2፦ ወደ ዲጂታል አሰራር የተለወጠውን 
የፊደል ስህተት ማረም፦ አንድ ማየት የሚችል 
ሰው ከአንድ ዓይነ ስውር ጋር እየተጣመሩ 
በሶፍትዌር የተቀየረውን ጽሑፍ እያነበቡ 
ያርማሉ። የዋናው ጽሁፍን 70 ገጾች ወይም 
የብሬይሉን 120 ገጾች በየዕለቱ ያርማሉ። 
ይህንን ሲያደርጉም ጽሑፉን በየተራ ያነባሉ። 
በእርማት ወቅት እያንዳንዱ ስሕተት በዋናው 
ጽሑፍና በብሬይሉ (በሁለቱም ላይ) መታረም 
ይኖርባቸዋል። 
ጣቢያ 3፦ ማተሚያ ቤትን በተመለከተ፦ 
በተለምዷዊ መንገድ የሚሰሩ ማተሚያዎችና 
እጅግ በጣም ውድ የሆኑና በእርዳታ ገንዘብ 
የሚደገፉ በርካታ ዲጂታል ማተሚያዎችም 
አሉ።
ጣቢያ 4፦ የመጽሐፍ መጠረዣ ክፍሉን 
በተመለከተ፦ የብሬይል መጽሐፍ መጠኑ 
ከመደበኛው መጽሐፍ አራት እጥፍ ይተልቃል። 
ለምሳሌ የሐሪ ፖተር የመጀመሪያው ክፍል 15 
የብሬይል መጽሐፎችን ጨርሷል።
ጣቢያ 5፦ የድምጽ መጻሕፍት ምርትን 
በተመለከተ፦ የጀርምን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን 

ቤተ መጻሕፍትበሚገኝበት ሕንጻ ላይ የድምጽ 
መጻሕፍት የሚቀዱባቸው ስቱዲዮዎች አሉ። 
የመጻሕፍቱን የድምጽ ግብአቶች የሚሰሩት 
ተዋንያን ሲሆኑ እነዚህን መጻሕፍት በዳይሲ 
(Daisy) አሊያም ለዓይነ ስውራን በተዘጋጁ 
ሌሎች መሳሪያዎች ማውረድ (ዳውንሎድ) 
ማድረግ ይቻላል።
ጣቢያ 6፦ ይህ ክፍል በተለይ ለዓይነ ስውራን 

አገልግሎት የሚውሉ ካርዶችን፣ የቀን 
መቁጠሪያ (ካላንደሮችን) እና የመልካም ምኞት 
መግለጫ ካርዶችን ያዘጋጃል። ለዚሁ ዓላማ 
ሲባልም ለየት ያሉና በሙቀት አማካኝነት ቅርጽ 
አውጥተው ሲዳሰሱ ቅርጻቸው የሚለይ ቀለም 
የሚነከሩ ወረቀቶች ይዘጋጃሉ። ከፕላስቲክ 
የሚዘጋጁና በሙቀት ለማቅለም የሚያመቹ 
ወረቀቶችን ያዘጋጃል።

ከአዲስ አበባ መጥተው የጀርምን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት የጎበኙ 
ሰዎች በጣም ተደንቀዋል። እነዚህ ሰዎች በቀጣይ የፕሮጀክቱ ስራዎች መተግበር 
ከሚፈልጉት በመነሳት የሚከተሉትን ጥያቄዎች አዘጋጅተዋል፦

ጥቁር ሕትመትን ወደ ብሬይል ለመቀየር (ለማዛወር) የሚጠቅመው ምን ዓይነት ሶፍትዌር ነው?

በጀርመን በአብዛኛው ወደ ብሬይል ለመቀየር ጥቅም ላይ የሚውለው ሐገነር ብሬይል ሶፍትዌር 
ሲስተም (Hagener-Braille-Software-System - HBS) የተባለው ሶፍትዌር ነው።

ጥቁር ሕትመትን ወደ ብሬይል ለመቀየር ከአማርኛ አኳያ ይቻላልን?

በእያንዳንዱ ቋንቋ ውስጥ ያለውን ፊደል ለመቀየር ይረዳ ዘንድ የግዴታ የተለየ መርሀ ግብር ተጽፎ 
መዘጋጀት ይኖርበታል። ሆኖም ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ወደ ብሬይል ለመቀየር ይቻላል።

የድምጽ መጻሕፍትን ለመቅረጽ የትኛው የቀረጻ መርሀ ግብር ጥቅም ላይ ይውላል?

“ሲምፕሊትዩድ“ (Simplitude) የተባለው መርሀ ግብር የሚከፈልበት ሶፍትዌር ነው። ነገር ግን “ፕሮ 
ቱልስ“ (Pro Tools) የተባለ የጀርመን-አሜሪካ ማህበረሰብ ልማትም አለ።

የጀርምን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት (DZB) ከሌሎች ተቋማት ጋር ይሰራል?

የጀርምን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት (DZB) በአሁኑ ወቅት ለዓይነ ስውራን 
አገልግሎት ብቻ የተዘጋጀ እንጂ አካቶ (ለሁሉ ግልጋሎት የሚሰጥ) ቤተ መጻሕፍት አይደለም። 
ከልዩ ትምህርት ቤቶችና የባህል ተቋማት ጋር በትብብር ይሰራል። ከላይፕዚግ ከተማ መጻሕፍት 
ቤቶች ጋርም ትብብር ያደርጋል። በከተማው ቤተ መጻሕፍት እና በእያንዳንዱ ከተማ የአካባቢ ቤተ 
መጻሕፍት የእይታ ችግር ያለባቸወ ሰዎች የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት (DZB) 
የሚሰጣቸውን ግልጋሎቶች ለማግኘት መመዝገብ ይችላሉ።

የጀርምን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት (DZB) ከእይታ ውጪ ሌሎች የአካል ጉዳቶች 

ላሉባቸው ሰዎች መጻሕፍትን ማዘጋጀት ይችላል?

ቤተ መጻሕፍቷ ይህንን ማድረግ ትፈልጋለች። ነገር ግን ከህግ አንጻር የሚቻል አይደለም። በግል 
አሳታሚዎች ላይ ጫና በመፍጠር የገበያ መዛባት እንዳያስከትል ነው።

ተጨማሪ ጥያቄዎች፡
 • በክፍት (ነጻ) ገበያው በርካሽ ዋጋ ወይም በነጻ የሚገኙት የትኞቹ ፕሮግራሞች ናቸው?
 • በኢትዮጵያ ውስጥ በትዕዛዝ የሚሰራበት ስርዓት እንዴት ሊተገበር ይችላል?
 • በኢትዮጵያ ውስጥ የማዛወሪያ (መቀየሪያ) ሶፍትዌሮችን ራሳቸው ሊፈጥሩ የሚችሉ የኢንፎርሜሽን 

ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች እንዴት ስልጠና ሊያገኙ ይችላሉ?
 • ሶፍትዌሩ የጽሑፉን የገጽ አቀማመጥ ይወስናል?
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„የሀብት ሳጥን“ የተባለው ብዙ 

ገጽታ ያለው የሕጻናት የቀን 

እንክብካቤ ማዕከል (መዋዕለ 

ሕጻናት)

በላይፕዚግ አድራሻው፦ 

Kregelstraße 41 a, Leipzig

ከ 2007 ዓ.ም ጀምሮ „የሀብት ሳጥን“ 
(treasure box) የተባለው የሕጻናት የቀን 
እንክብካቤ ማዕከል (መዋዕለ ሕጻናት) 
አዲስ ፅንሰ-ሀሳብን ተግባራዊ እያደረገ ነው። 
ከመደበኛ የእንክብካቤ አገልግሎት በስተቀር 
በማቀላቀል ማስተማር መሰረት (integrati-
ve) የሚሰራው በጣም ከባድ የአካል ጉዳት 
ያለባቸውን ህፃናትም የሚያቅፈውና ልዩ ድጋፍ 
ለሚያሰፈልገዋቸውም የእንክብካቤ አገልግሎት 
የሚሰጠው ይኸው ድርጅት ነው። ሁሉም 
ልጆች በአንድ ላይ በተመሳሳይ ጊዜ ለእያንዳንዱ 
ልጅ ከፍላጎቱ ጋር የተያያዘ ግለሰባዊ እና ተገቢ 
ድጋፍ ይሰጣል። በዚህ የተነሳ ብዙ ገጽታ የያዘ 
የሕጻናት ቀን እንክብካቤ ማዕከል በላይፕዚግ 
ውስጥ የመጀመሪያው ሲሆን በማዕከሉ ውስጥ 
199 ልጆች ይማራሉ። በማዕከሉ ውስጥ 
ከአንድ ዓመት በላይ ለሆኑ ልጆች 55 ቦታዎች 
እና ከሶስት አመት በላይ ለሆኑ ልጆች 100 
ቦታዎች ሲኖሩ ሌሎች 20 ቦታዎች በቅድሚያ 
ለንግግር ችግር፣ የዓይን እክልና እና አጠቃላይ 
የልማት ችግሮች ላለባቸው ሕጻናት ይቀርባሉ። 
በተወሳሰቡ የእድገት ጉድለቶች ምክንያት ልዩ 
ፍላጎት ላላቸው ልጆች 24 የልዩ እንክብካቤ 
ቦታዎች ተዘጋጅተዋል። ቤቱ ለአካል 
ጉዳተኞች ተደራሽ ሲሆን ተመሳሳይ ዕድሜ 
ያላቸው ልጆች በአንድ ቡድን ውስጥ ሆነው 
በቡድኖች ውስጥ ያለው ሥራ በተቀነባበረ 
መንገድ ይካሄዳሉ። በመዋዕለ ሕጻናቱ ውስጥ 
የሰለጠኑ አስተማሪዎች፣ ስለማገገምና ከበሽታ 
መከላለያ ዘዴ የሚያስተምሩና ልዩ ድጋፍ 
ለሚያስፈልጋቸውም እንክብካቤ የሚያደርጉ 
ባለሙያዎች አሉ። 

በኢትዮጵያውያን ጎብኚዎች የተሰጡ 

አስተያየቶች »በእኛ አገር የባለሙያ 

እጥረት አለ።  በአነስተኛ ቡድኖች 

አማካይነት የሚሰጥ እንክብካቤ የለም። 

በእነዚህ ዘርፎች የስራ ቦታዎች መፍጠር 

ያስፈልገናል።

የተከፈተ የሀብት ሳጥን የተባለው ገላጭ 

ምልክት በርግጥ ቆንጆ ነው። በአዲስ አበባ 

ውስጥም ብዙ መዋዕለ ህፃናት አካለ-

ጉዳተኞች ልጆችን አይቀበሉም።  አንዳንድ 

ጊዜ ጉዳት-አልባ ወላጆች ልጆቻቸው 

ከአካል ጉዳተኞች ጋር ልጆቻቸው 

አብረው እንዲማሩ አይፈልጉም። ስለዚህ 

የአስተዳደር ደንቦችን ብቻ ሳይሆን 

ኅብረተሰብንም መቀየር ያስፈልጋል።

የማዕከሉ ኃላፊ ው/ሮ ኡላ ረከ (Ulla 

Raecke) እንደሚሉት » „የሀብት ሳጥን“ 

መዋዕለ ሕጻናቱን ከመገንባታችን በፊት 

ብዙ ተቋሞችን ተመልክቻለሁ። ከዚያ 

በኋላ ያወቅሁት ነገር ቢኖር የማይፈልገውን 

ነገር ብቻ ነበር። ማመልከቻውን መጻፍ 

በጣም ቢሮክራሲያዊ ስለነበር አንዳንድ 

ስራዎችን ለሌሎች ሰጥቻለሁ።

የከተማው አስተዳደር ሰራተኞች 

የማዕከሉ ሥራ ፈቃድ በማመቻቸት በኩል 

አግዘውኛል። እኔ ደግሞ በምትኩ ልጆቹን 

በጥንቃቄ ለመንከባከብ ቻልኩ።

የትብብርና ልውውጥ ምሳሌዎች
»  ከኢሪስ ሮሽ (Iris Rösch)፣የላይፕዚግ ከተማ የአካል ጉዳተኞች ማህበር «

ከተለያዩ የከተማ ተቋማትና ማህበራት 
ከተውጣጡ የስራ ቡድኖች መካከል 
አንዳንዶች ለምሳሌ „ለዓይነ ስውራን 
የሚያገለገሉ ተክታይል የአመራር መዋቅሮችና 
ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽነት“ („Guidance 
system for blind people and accessi-
bility for people with disabilities“) እና 
„ተደራሽ የሆነ ላይፕዚግ ከተማ መመሪያ“ 
(„City guide for a barrier-free Leip-
zig“ ) የተባሉ ናቸው። በተጨማሪም 
በላይፕዚግ አካል ጉዳተኞች ማህበር 
አመራር ሥር ለተለየ የአካል ጉዳት ላለባቸው 
ሰዎች የተመሰረቱ የተለያዩ ማህበራትን እና 
ተቋማትን የሚያቅፈው „የቀጣይ ትምህርትና 

ሥልጠና ነትዎርክ (አውታረመረብ)“ („Con-
tinuing education network“) ተቋቁሞ 
ይገኛል። በነትዎርኩ አማካይነት ለምሳሌ 
ለመኪና ነጂዎች በላይፕዚግ ከተማ የህዝብ 
ትራንስፖርት ማመላለሻ ድርጅት (LVB) 
በኩል ሥልጠና ተደራጅቷል። ከዚህም በላይ 
ስለአካል ጉዳተኞች ያለው ግንዛቤን ለማሳደግ 
«ትንሽ አንበሳ እና ጓደኞቹ» የተባለው የልጆች 
ማስተማሪያ እንቅስቃሴዎች ያለው ሻንጣ እና 
የቤተሰብ ማስተማሪያ እንቅስቃሴዎች ያለው 
ሻንጣ ተዘጋጅቷል። 
„ተደራሽ የሆኑ ግንባታዎች“ በተባለው 
የስራ ቡድን የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች፣ 
ኩባንያዎችና ነጻ ተቋማትና ማህበራት በጋራ 
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ተባብረው ይሰራሉ። በዚህ መሠረት በአዲሱ 
የቴክኒክ ከተማ ምክር ቤት (Technical Town 
Hall) ውስጥ ተደራሽ የሆነ አፓርታማ (bar-
rier-free apartment) በሞዴልነት ተገንብቶ 
በትርዒት መልክ ማየት ይቻላል።
ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽነትን በተመለከተ 
ከላይፕዚግ ከተማ አካል ጉዳተኞች ማህበር 

የወጣ „ተደራሽ የሆነ ላይፕዚግ ከተማ 
መመሪያ” („City guide for a barri-
er-free Leipzig“ - በከፊል በእንግሊዝኛ 
ቋንቋ የተጻፈ) የተባለው አጠቃላይ መረጃና 
አቀማመጥ የሚሰጠው መመሪያ በሚቀጥለው 
የኢንተርነት አድራሻ ማግኘት ይቻላል፦ 
http://www.le-online.de/inhalt.htm 

በላይፕዚግ ከተማ የተደረገው የመጨረሻ 
ወርክሾፕ

»  የባህል ፕሮጀክቶችና የአካቶ ባህል ሥራ በሚሰሩት የመድረክ መሪዋ በወ/ሮ ኤቫ ራንታሞ 
አቅራቢነት (Eeva Rantamo) ተደራጅቷል::  «

የወርክሾፕ አወቃቀር፦
በመጀመሪያ ሶስት የሥራ ቡድኖች ያገኙትን አስተያየቶችን ውጤት አቀረቡ:: በሳምንቱ ውስጥ 
ባሉት ጊዜዎች በቃለ መጠይቆች ተመርኩዘው፣እይታዎቻቸውን አዋቅረው ነበር:: ከዚያም 
በየቡድናቸው ውስጥ ከተለያዩ አመለካከቶች አንጻር የተገኙትን ሀሳቦች ተወያዩባቸው። ከዚያም  
ከየቡድኑ አንድ ተናጋሪ ውጤቶችን አቅርቦ በውጤቶቹ ላይ ውይይት አደረጉ። 

በዚያች አጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያዊያኑ ጎብኚዎች በጀርመን ካለው ነባራዊ እውነታ ማወቅ 
የቻሉት በጣም ጥቂቱን ብቻ ነው። ስለዚህም አንዳንድ ጊዜ ግምገማው በጀርመናዊያኑ ባለሙያዎች 
እገዛ ይደረግለት ነበር።  ልዩነት ያላቸውን አስተያየቶችና ሙያዊ አመለካከቶች በመወያየት በጣም 
ግልጽ፣ ከልብ የሆኑና ከግል ስሜት ጋር የተያያዙ ግንዛቤዎች ሳይቀሩ የተንጸባረቁበት ነበር። 
ወርክሾፑ የተዘጋጀ ውስን የመወያያ አጀንዳ አልነበረውም። ከዚህ ይልቅ በአዲስ  አበባ እና 
በላይፕዚግ ከተሞች ያሉትን የአካቶ አቅርቦቶች ለማሻሻል የሚያስችል ግልጽ ወርክሾፕ ነበር። 

ወርክሾፑ በሚከተሉት ርእሶች የተከፋፈለ ነበር፦
 •አጠቃላይ  አስተሳሰብ
 •ተደራሽነት (accessibility)
 •ማህበራዊ አካቶን በተመለከተ የሚኖረው 
ተጨባጭ ሁኔታ፦ በልጆችና በወጣቶች

 •ማህበራዊ አካን በተመለከተ የሚኖረው 
ተጨባጭ ሁኔታ፦ በአዋቂዎች
 •አጠቃላይ መደምደሚያ ቃላት

ተደራሽነትን በሚመለከት የናሙና ጥያቄዎች፦
 • የህዝብ ቦታዎችና መጓጓዣዎች ቀላል ተደራሽነት አላቸውን?
 •ይፋ የሚሆኑት መረጃዎች በማህበራዊ አካቶ ላይ ትኩረት ተሰጥቶበቸው ይተላለፋሉ ወይ? 
 • የማዘጋጃ ቤት አስተዳደር ተደራሽነትን ማመቻቸት እንደ ተግባሩ ያየዋል ወይ?

ማህበራዊ አካቶን በሚመለከት የናሙና ጥያቄዎች 
- ለልጆችና ለወጣቶች እንዲሁም ለአዋቂዎች፦
 • የማሕበራዊ አካቶ ተኮር አቀርቦቶች የትኞቹ ናቸው?
 •ስኬት እንዴት ይገመገማል?
 •ለማሕበራዊ አካቶ ሥራ የተወሰነ በጀት ይኖራል ወይ?
 •ለማሕበራዊ አካቶ ሥራ ብቻ ኃላፊነት ያላቸው ሰዎች አሉ?
 •ከጎብኝዎችና ተጠቃሚዎች ጋር ዘላቂነት ያለው ትብብር አለ ወይ?
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የጉብኝቱ ሳምንት ድምዳሜ
የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድን አስተያየት

»  ከሽመላሽ ዘውዴ፣
ኮከበ ጽባሕ የሁለተኛ ደረጃ እና የመሰናዶ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር «

በጉብኝቱ የተቀሰሙ መልካም ተሞክሮዎች

 •በአካል ጉዳተኞች ማለትም የአዕምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸውና መስማት የተሳናቸውን 
ያሳተፍ የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸው እንዲሁም ለአካቶ የሚሰጡት ከልብ የመነጨ ድጋፍ

 •ተቋማት ከመዋዕለ ህፃናት እስከ ዩኒቨርስቲ ድረስ ያላቸውን ትስስርና መደጋገፍ 

 • የተለያዩ ልምዶችን ከተለያዩ አካላት የሚገኝበት መንገድ 

 •ምሁራን ከታችኛው ማህበረሰብ ጋር በምን ያህል መቀራረብ እንደሚሠሩ

 • የአካል ጉዳት ያለባቸውና እነማን በአካቶ /በልዩ ፍላጎት/ መካተት አለባቸው የሚለውን 
የሚለዩበት መንገድ 

 •ለአካል ጉዳተኞች በተለይ ለአይነ ስውራን ያለው በማቴሪያል የተሟላ ቤተ መፅሀፍት ከነሙሉ 
የህትመት ስራው የሚሠራው የተሟላ አገልግሎት አሰጣጥ

 •በከተማዋ የሚታየው ፅዳት፣ የትራፊክ ፍሠት እንዲሁም ሌሎች ስነ ስርዓቶችን በማክበርና 
በማስከበር ያላቸው የአገር ወዳጅነት መንፈስ 

 •ሁሉን አቀፍ የአካል ጉዳተኞች እንቅስቃሴ በፊልም፣ በቲያትር በሙዚቃ ወዘተ

በጉብኝቱ የነበሩ ክፍተቶች

 •ለጉዞ የሚያስፈልጉ ሰነዶች እንደተገለፁት ሁሉ አጠቃላይ በቆይታችን ማን ምን ይሰራል የሚል 
ስራ ክፍፍል አለመደረጉ
 •ከዚህ በፊት ዓለም አቀፍ የጉዞ እድል ላላገኙ በቂ ገለጻ አለማድረግ 
 •በአጠቃላይ ቡድኑ ሂዶ ስለሚፈፅመው ድርጊት የጋራ ሃሳብ አለመያዝና እርስ በርስ የሀሳብ 
ግጭት መኖር

ለወደፊት መስተካከል ያለባቸው  ክፍተቶች

 •አብሮ የሚንቀሳቀስ ቡድን በመግባባትም ይሁን ባለመግባባት የጋራ ሀሳብ ይዞ ቢንቀሳቀስ
 •ቡድኑን የሚመራ አካል የቡድኑን አጠቃላይ ሂደት እየገመገመ ቢሄድ

ማጠቃለያ

የነበረው ጉብኝት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ስንመለከት ከተማዋን በመጎብኘት የተጀመረ በመሆኑ 
ለቀጣይ ውይይቶች ስለከተማው አስተያየት ለመስጠት አዳጋች ያልነበረና ንቁ ተሳታፊ እንድንሆን 
ያደረገ ከመሆኑ የተነሳ ጥሩ ነበር ማለት የሚቻል ሲሆን የላይፕዚግ ከተማ የነበረው በወ/ሮ ካትያ 
ሮሎፍ ተመራው ቡድን የደረገልን አቀባበል ጀርመን ያላትን የእንግዳ ተቀባነት ሁኔታ ያረጋገጠ 
ነው ማለት ይቻላል። ይህም ሲባል በጥሩ መንፈስ ተቀብለው በማስተናገድ በኩል በነበራቸው 
ስምምነት መሰረት የሚያስተናገዱበት ሂደትና የነበረው በፕሮግራም የመመራት ጉዳይ በቀጣይም 
መቀጠል አለበት። የሄደው ቡድንም በቂ እውቀት ይዞ የመጣበትና በቀጣይ የጋራ ፕሮጀክቱን 
ለመስራት የሚያስችል አቅም መፍጠር የቻለ እንደነበር መገንዘብ ተችሏል።

ባጠቃላይ ቡድኑ በላይፕዚግ በነበረው ቆይታ ወቅት ምንም እንኳ የነበረው ጊዜ እጅግ አነስተኛ 
ቢሆንም እርስ በርስ በመግባባትና በመከባበር ያሳለፈ ሲሆን ከላይፕዚግ ከተማ የነበረውን ቆይታ 
ናፋቂ እንዲሆን በማድረግ ረገድ በአጭር ጊዜ ከላይፕዚግ አቻቸው ጋር የነበረው መስተጋብርና 
ለተለያዩ ውይይቶች የሰጠው ትኩረት በጥሩ ሁነታ የሚወሰድ ነበር ማለት ይቻላል።
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የላይፕዚግ ልዑካን ቡድን በአዲስ አበባ ከተማ 
ያደረገው ጉብኝት

እ.ኢ.አ. ከ 21 ጥር ጀምሮ እስከ 27 ጥር 2009 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ 

የጀርመን ልዑካን ቡድን የአዲስ አበባ ከተማን ጎብኝተዋል:: 

ብዙዎቹ ተሳታፊዎች ኢትዮጵያን የጎበኙት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር:: ስለዚህም

በኢትዮጵያ የማሕበራዊ አካቶ ምሳሌዎችን ለማየት በጉጉት እየተጠባበቁ 

ነበር::

የጀርመኑ ቡድን ከሚከተሉትን ተቋማት የተውጣጡ ባለሙያዎችን ያቀፈው 

ነበር፦

 • ከዩኒቨርሲቲ 

 • ከየተለያዩ የባህልና የትምህርት ተቋማት 

 • ከትምህርታዊ ድርጅት 

 • ከላይፕዚግ ከተማ አስተዳደርና

 • ከአካል ጉዳተኞች ማህበራት እና ድርጅቶች 

በተጨማሪም ሮዝ ጆኪጅ የምትባል ዓይነ ስውርም ተሳታፊ በመሆን አብራ 

ነበረች::

በአዲስ አበባ ውስጥ የአካል ጉዳተኞችን ሁኔታ አስመልክቶ ጎብኚዎችና 

አስተናጋጆቹ ጠቃሚ መረጃዎችና በጥቂት የታወቁ አኃዞችን ተለዋወጡ:: 

አካል ጉዳተኛ የሆኑና ጉዳት አልባ ሰዎች በአንድ ላይ በጥሩ ሁኔታ ላይ ሆነው 

አብረው የሚኖሩበትን ሞዴሎች ሊያወቁ ቻሉ:: 

በመጨረሻም  የተገኙት ግንዛቤዎች ተገምገመው የተለያዩ ሂሳዊ እይታዎች 

አመዛዝነውና የጋለ ውይይት ካካዜዱ በኋላ፣ አዳዲስ ሀሳቦችን አዳበሩ:: 
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የ7 ጣብያዎች አጭር ታሪክ

የላይፕዚግ ልዑካን ቡድን የሚከተሉትን የባህል እና የትምህርት ተቋማት 
በመጎብኝት አካቶ ስራ በአዲስ አበባ ውስጥ ከሚገኝበት ሁኔታ ጋር 
ሊተዋወቅ ቻለ።

 ይህ ጉብኝት የበለጠ ጥልቀት እያገኘ 

መጥቷል። ምክንያቱም የዳግማዊ ምኒልክ 

ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዓይነ ስውራንንና 

መስማት የተሳናቸውን አካል ጉዳተኞች 

የማስተማር የበርካታ ዓመታት ልምድ ያካበተ 

በመሆኑ፣መደበኛ ትምህርቶቹ ተተርጉመው 

ለሚሰሙና ለማይሰሙ ተማሪዎች ባንድነት 

የሚሰጡበትን ሁኔታ በማየታቸው እንግዶቹ 

ተማርከዋል። 

መርዳሳ ካሳዬ

የጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት 

የማህበራዊ አገልግሎት አስተባባሪ

ዳግማዊ ምኒልክ የሁለተኛ 

ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት 

ቤት 

በጠቅላላው 2061 ተማሪዎች በዳግማዊ 
ምኒልክ የሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት 
ቤት ይማራሉ። ይህ ባለፀጋ የሆነ ታራካዊ 
ተቋም (ዳግማዊ ምኒልክ አንደኛ ደረጃ እና 
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት) የመጀመሪያው 
መንግሥታዊ ት/ቤት ሲሆን፣የተቋቋመውም 
በ1897 ዓ.ም በንጉሳዊው ቤት ነበር። በአንድ 
ክፍል ውስጥ የሚማሩት ተማሪዎች ብዛት 48 
ሲሆን ብዙ ጊዜ ትምህርቱ ፕላዝማ በተባለው 
ቴሌቪዥን (Plasma TV) አማካይነት 
ይሰጣቸዋል። በሁለተኛ ደረጃ ት/ ቤት ውስጥ 
አምስት የሴሚናር ክፍሎችና ስድስት የአይቲ 
ላቦራቶሪዎች (IT labs) አሉት። በ 11ኛና 12ኛ 
ክፍል ያሉት 96 ተማሪዎች አካል ጉዳተኞች 
ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ 55 ወንዶችና 41ዱ 
ሴቶች ናቸው። ከ25 ዓይነ ስውራን ወይም 
ማየት ከተሳናቸው ተማሪዎች መካከል 14ቱ 
ወንዶች ሲሆኑ 11ዱ ደግሞ ሴቶች ናቸው። 
ከ71 መስማት ከማይችሉት (ደንቆሮ) ወይም 
መስማት ከተሳናቸው ተማሪዎች መካከል 
41ዱ ወንዶች ሲሆኑ 30ዎቹ ሴቶች ናቸው። 
የጋራ ትምህርቶች፦ ይህ ዘዴ ተማሪዎቹ 
እርስ በርሳቸው እንዲረዳዱ ያስችላል፣ 
መስማት ለተሳናቸው ተማሪዎች የምልክት 
ቋንቋ አስተማሪዎች አሉ። ሁሉም ዓይነ 
ስውራን ተማሪዎች ከትምህርት ቤቱ መመሪያ 
ዘንግ ይሰጣቸዋል። ማየት የተሳናቸው 
ተማሪዎች በልዩ የአይቲ ላቦራቶሪ አገልግሎት 
ማግኘት ይችላሉ። ከ 153 መምህራን 

መካከል አምስቱ ዓይነ ስውራን ናቸው። 
ችግሮች፦ ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች 
የማስተማሪያ ቁሳቁሶች እጥረት አለ። ማየት 
የተሳናቸው ልጆች በፕላዝማ ቴሌቪዥን 
የሚሰጠውን ትምህርት መከታተል 
አይችሉም። ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ዓይነ 
ስውራንና መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች 
የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶችን የመማር እድሉ 
የላቸውም። 

„ሲግኑም ቪቴ“ የተባለው 

ድርጅት

አካል ጉዳተኞችን ለማሰልጠንና ሥራ 
እንዲያገኙ ለማስቻል በ1982 ዓ.ም “ሲግኑም 
ቪቴ“ የተባለው ድርጅት በጀርመን እና 
በስዊስ ዜጎች ተመሠረተ። በመሀሉ ድርጅቱ 
የኅብረት ሥራ ማህበር ቅርጽ ያዘ። በውስጡ 
89 ሠራተኞች አባላት ሆነው ሲሳተፉ፣ከእነሱ 
መካከል 64 በመቶ አካል ጉዳተኞች ናቸው። 
ማህበሩ ከ60 ከመቶ በላይ የአካል ጉዳተኛ 
ሠራተኞች ያለውና የኅብረት ሥራ ማህበር 
በመሆኑ የታክስ ቅናሽ የማግኘት ዕድል 
አለው።
የሥራ ዘርፎች፦ የዓይን መነፅር ምርት
የዓይን መነጽሮች መያዣ ክፈፎች የሚሰሩት 
ሴሉለስ (cellulose) የተበላውን ተለጣጭ ቁስ 
ከኮምጣጤ (አሴቲክ አሲድ - acedic acid) 
ጋር በማደባለቅ ነው።
የመነጽሮቹን መስታወቶች ከብሌኖቹ ማየት 
መጠን ጋር የሚያሰተካክለውን የስዊስ 
ማስተካከያ መሣሪያ በመጠቀም፣እያንዳንዱ 
ግለሰብ አጥርቶ ማየት እንዲችል በማድራግ 
„ሲግኑም ቪቴ“ አገልግሎት ይሰጣል።
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 በዚህ ትምህርት ተቋም ውስጥ አካል 

ጉዳተኞችና ጉዳት አልባዎቹ ተማሪዎች 

በአንድነት መኖርን ለምደዋል። በክራንቾቼ የትም 

መሄድ እችላለሁ። ያለመሰናክል ሁሉም ቦታ 

መድረስ እስከቻለሁ ድረስ አካል ጉዳተኝነት 

እንደማይሰማኝ አምናለሁ።

መኮንን ማናየህ

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎት ትምህርት 

ክፍል (SNSO) ሠራተኛ 

የተለያዩ ጥንካሬ ያላቸው የመነጽር 
መስታወቶች ከጀርመንና ከህንድ ይገባሉ። 
ድርጅቱም በትርፋማነት ይሰራል - ከደንበኞቹ 
የሚጠየቀው ክፍያ ከ320 እስከ 1500 ብር 
ሊደርስ ይችላል። በድርጅቱ ቤት ባለው 
ክሊኒክ ውስጥ በቀጥታ የዓይን ምርመራዎች 
ይከናወናሉ። በተጨማሪም አነስተኛ የቀዶ 
ሕክምና ክፍል አለ። 
ሌሎች የንግድ መስኮች፦ የቦርሳዎች ምርት፣ 
የልጆች መጫወቻዎች ማምረቻና የጨርቃ 
ጨርቅ ሥራዎችን ያካትታል።

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና 

የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአጠቃላይ፦
52,866 ተማሪዎች፣ሲኖሩት በተጨማሪ 
8,200 የቀለም ትምህርት ሠራተኞች፣ 
4,500 ትምህርታዊ ያልሆኑ (non-acade-
mic) ሠራተኞች የሚሳተፉበት፣ ከአፍሪካዊ 
ዩኒቨርስቲዎች መካከል በ16ኛ ደረጃ የሚጠቀስ 
ዩኒቨርስቲ ነው፤ አስር ኮሌጆች፣ ዘጠኝ 
የምርምር ማዕከላት፣ ቤተ መዘክሮችና 22 
በግቢው ውስጥ ይገኛሉ፣ በግቢው ውስጥ ላሉ 
ተማሪዎች ሕክምና፣ ምግብና መኖሪያ ቤቶች 
ይገኛሉ፤ በ1942 ዓ.ም የተመሰረተ ሲሆን እና 
የአካል ጉዳት ያለባቸውን ተማሪዎች በማካተት 
ላይ በአፍሪካ ውስጥ እንደ ፈር ቀዳጅ ሆኖ 
(pioneer) ይቆጥራል.
የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል (SNSO)፦
በዩኒቨርሲቲው ምክትል ፕሬዚዳንት በኩል 
የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል የታቀፈ ሲሆን 
ከ 500 በላይ የሆኑትን አካለ ጉዳተኞች 
ተማሪዎችን ያገለግላል። ድጋፍ የሚደረገውም 
ፎቶኮፒ ማሽኖችን በማቅረብና መስማት 
ለተሳናቸው፣ ልዩ አጉሊ መነፅሮችን (mag-
nifying glasses)፣ በበይነ መረብ 
ፕሮግራሞችን፣ በማማከርና፣በመተርጎም፣ 
እንዲሁም የስልክ ጥሪዎችን በሚመለከት 
ድጋፍ ይሰጣል። ይሁን እንጂ ቢሮዎቹም ሆኑ 

አቅርቦቶቹ ፍላጎቶቹን ለማሟላት የሚበቁ 
አይደሉም። በተጨማሪ በብሬይል መቅረጽ 
ኪቦርድቶችን (keyboards) ያስፈልጋሉ።
ጆን ኤፍ ኬኔዲ ቤተ መጻሕፍት፦ ባንድ ክፍል 
ውስጥ በጎ ፈቃደኞች ለዓይነ ስውራን ተማሪዎች 
ጽሑፎችን ያነብባሉ። እዚህ ለዓይነ ስውራን 
የብሬይል መጽሃፎች ያሉበት ቤተ መጻሕፍት 
ቢሆኖም፣ አብዛኞቹ የብሬይል መጻሕፍት 
በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተጻፉ ናቸው። በዚህ 
ምክንያት ለዓይነ ስውራን ተማሪዎች ጭማሪ 
ትምህርት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ይሰጣል። ክፍሉ 
22 ሰዓት በየቀኑ የተከፈተ ነው።
የቤተ መጻህፍት ባለሙያዎች መጽሃፎቹ 
ሁልጊዜ በተመሳሳይ ቦታ እንዲመለሱ ጥንቃቄ 
ያደርጋሉ። ስለዚህ ዓይነ ስውራኑ መጽሃፎቹ 
ከመደርደሪያዎች በግላቸው ሊወስዷቸው 
ይችላሉ።
ለዓይነ ስውራን የሆኑ የአይቲ ላቦራቶሪዎች (IT 
labs)፦
ልዩ ሶፍትዌር በ 30 ኮምፑዩተሮች ላይ፣ 
የፒ.ዲ.ኤፍ ሰነዶች በብሬይል ሊታተሙ 
ይችላሉ፣ ግን አንድ አታሚ ብቻ አለ። 
በተጨማሪም በትምህርቶች ውስጥ 
የሚጠቀሙበት የላፕቶፖች እጥረት አለ።
የተማሪዎች መኖሪያ፦ በመጀመሪያው አመት 
ውስጥ አካል ጉዳተኛ ተማሪዎች በጠቅላላ 
2,000 ቦታዎች ባሉበት መኖሪያ ውስጥ 
ይኖራሉ። በሴቶች የመኖሪያ ክፍሎች ውስጥ 
አስራ ሁለት ሴት ተማሪዎች አንዱን ክፍል 
ይጋራሉ።
ለአካል ጉዳተኞች የፈተናዎች ክፍል፦ ልዩ 
የፈተና ቅጂዎች በሲዲዎች፣ በበይነ መረብ 
ወይም በብሬይል ይቀርብላቸዋል። ብዙ 
ጊዜ የወረቀት ውጪዎችን በእርዳታ መልክ 
የሚሸፈኑ በሆንም በቂ ወረቀት ግን ሁልጊዜ 
አይኖርም።
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የጀርመን ቤተ ክርስትያን 

ትምህርት ቤት

የጀርመን ቤተ ክርስትያን ትምህርት ቤት 
(GCS) በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጀርመን 
ወንጌላዊ ማህበረሰብ ፕሮጀክት ነው። 
በጎረቤት እርዳታ ስር አነስተኛ ፕሮጀክት 
በመሆን ጀመረ። ከ1971 ዓ.ም ጀምሮ ትምህርት 
ቤቱ በኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስተር ሕጋዊ 
እውቅና ተሰጥቶታል። 
ከ1981 ዓ.ም ጀምሮ ቢያንስ ሁለት ዓይነ ስውራን 
ወይም ማየት የተሳናቸው ልጆች በእያንዳንዱ 
ክፍል ውስጥ እንዲማሩ ይቀበላሉ። በ1990 
ዓ.ም አዲሱ የትምህርት ቤት ህንፃ ተመረቀ። 
የአካል ጉዳት ያለባቸው ተማሪዎች፦ 
በአሁኑ ወቅት 67 የአካል ጉዳተኛ የሆኑ 
ልጆች በትምህርት ቤቱ ሲማሩ እነሱም 
በ3 ኪሎሜትር ክልል ውስጥ የሚኖሩ እና 
ከድሃ ቤተሰቦች የተውጣጡ ልጆች ናቸው። 
በውጭ አገር ከሚኖሩ ለጋሾች የሚደረጉትን 
መዋጮዎች ት/ ቤቱ በበኩሉ ለልጆች ምግብና 
የኪስ ገንዘብ ይጠቀምበታል። 
የአካል ጉዳት ያለባቸውና የሌላቸው ልጆች 
በተመሳሳይ ስርአተ ትምህርት መሰረት 
ይማራሉ። በአንድ ላይም በመዝናኛ 
እንቅስቃሴዎች ላይ ይካፈላሉ። ሆኖም የአካል 
ጉዳተኛ ልጆች ጭማሪ ድጋፍን ለምሳሌ 
የብሬይል ፊደላትን (ቅርፆች) በመማር ላይ 
ያገኛሉ። በመደበኛው ክፍል ከመሳተፋቸው 
በፊት ለአንድ ዓመት የዝግጅት ትምህርት 
ይሰጣቸዋል። ከአስር ተወዳዳሪዎች ውስጥ 
አንድ ተማሪ ብቻ መቀበል ይቻላል።
የማስተማሪያ ቁሳቁሶች፦ ብዙዎቹ ቁሳቁሶች 
በእጅ የተሠሩ ናቸው። ትምህርት ቤቱ 
የብሬይል ማተሚያ ቢኖረውም ትክክለኛ 
የወረቀት ቅርጸት ግን በኢትዮጵያ ውስጥ 
ስለማይገኝ ወረቀቱ ከውጩ ማስመጣት 
አለበት። ብዙዎችን ልጆች የዕደ ጥበብ 
ሥራዎች መሳተፍ ስለሚያሰደስታቸው 
አንድ አባት (በተጨማሪ የቤት አስተዳዳሪ 

የሆኑ) በእንጨት ሥራ ክፍል ውስጥ 
ይረዱዋቸዋል። በሳምንት ሁለት ጊዜ 
ለልጆች የሚሰጣቸው የስፖርት ትምህርቶች 
በራስ መተማመንን ከማበረታታቸው በላይ 
ራስን የመከላከል ዘዴዎች ካራቴን እና 
የመሳሰሉትንም የሚማሩበት ዕድል አላቸው። 
በተጨማሪም ከያሬድ የሙዚቃ ትምህርት 
ቤት ጋር በመተባበር 25 ተማሪዎች የሙዚቃ 
መሣሪያዎችን መጫወትን መማር ይችላሉ። 
ችግሮች፦ ከሁሉም በላይ የትምህርት ቤቱ 
አቅም ውስን መሆኑ ነው። የጀርመን ቤተ 
ክርስትያን ትምህርት ቤቱ ያለው የስራ ልምድን 
ለሌሎች ትምህርት ቤቶች ለማስተላለፍ 
ቢፈልግም በዚህ ረገድ ከመንግስት የትምህርት 
ተቋማት ግን በቂ ትብብር አያገኝም። 
የትምህርት ቤት ተመራቂዎች በሥራው 
ዓለም ላይ የተለያዩ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል። 
ምክንያቱም አካል ጉዳተኞች ልጆችን የተለየ 
ሥልጠና ማግኘት እንዳለባቸው በስፋት 
አይታመንበትም። የጀርመን ቤተ ክርስትያን 
ትምህርት ቤት እንደ አካቶ ትምህርት ተቋም 
ሕጋዊ እውቅና ስላላገኘ እስከ 8ኛ ክፍል 
ድረስ ብቻ የማስተማር ፈቃድ ሲኖረው 
እስከ 12ኛ ክፍል ለማስተማር ያለው ፍላጎት 
አልተሟለትም። 

የእንጦጦ ቴክኒክና ሙያ 

ትምህርትና ስልጠና ፖሊቴክኒክ 

ኮሌጅ

ታሪክ፦ ታሪካዊ ሕንፃዎች የተገነቡት በ1907 
ዓ.ም እና በ1917 ዓ.ም ነበር። በ1909 ዓ.ም 
በግቢው ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ተቋቁመ።
በ1917 ዓ.ም በመጀመሪያው ቤተ ክርስትያን 
በሚመስለው ሕንጻ ዙሪያ ያሉትን ሕንፃዎች 
ላይ የማስፋፋት ሥራ ከተካሄደ በኋላ ሰባት 
መምህራንና አንድ የፈረንሳይ ዲሬክተር 

ተቀጠሩ። በ1986 ዓ.ም የእንጦጦ ኮሌጅ 
እንደ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የተመሰረተ ሲሆን 
በ1994 ዓ.ም ከተገነቡት ተጨማሪ ሕንፃዎች 
ጋር ተስፋፋ። በአስራ አንድ መምሪያዎች 
ውስጥ 42 የቴክኒክ ሙያ ስልጠናዎች እንደ፣ 
አናጢነት፣የብረታ ብረት ሥራ፣ የኤሌክትሪክ 
ምሕንድስና የመሳሰሉት ይሰጣሉ። ለ780 
አነስተኛ በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁ 
ማኀበራትም የንግድ ምክር፣ የሂሳብ አያያዝ 
ስልጠናና ድጋፍ ይሰጣሉ። በኮሌጁ የሚማሩት 
4,000 የመደበኛ መርሃ ግብር ተማሪዎች 
ሲሆኑ ከነዚህ መካከል 28 የሚሆኑት መስማት 
የተሳናቸው(ደናቁርት) እና የተለያየ ለምሳሌ 
የእጅ፣ የእግርና የማየት አካል ጉዳት ያለባቸው 
ሌሎች 3,000 የሚሆኑት ደግሞ በአጭር ጊዜ 
ፕሮግራሞች ውስጥ ያሳተፋሉ። በተጨማሪም 
የእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የተለያዩ 
የአካል ጉዳት ያለባቸውን ወጣት ጎልማሶች 
ያስተምራል እንዲሁም አራት የምልክት ቋንቋ 
መምህራን ተቀጥረው ይሠራሉ። 

ቱጌዘር (“Together!“) የተባለው 

መንግሥታዊ ያልሆነ ድርጅት

በ2005 ዓ.ም ቱጌዘር (“Together!“) 
የተባለው በኢትዮጵያ ፌዴራል የበጎ አድራጎት 
እና ማህበራት ኤጀንሲ እውቅና ያገኘ የበጎ 
አድራጎት ድርጅት ሲሆን በኢትዮጵያ 
ውስጥ ይሰራል። የድርጅቱ ዓላማው ለዓይነ 
ስውራን እና ማየት ለተሳናቸው ሰዎች እና 
ቤተሰቦቻቸው የትምህርት፣ የሙያ ስልጠና 
እና የስራ ሁኔታን እንዲሻሻል እና አካቶ ከተማ 
ልማትን እንዲበረታታ አስተዋጽኦ ለማድረግ 
ነው። ድርጅቱ ለዓይነ ስውራን እና ማየት 
ለተሳናቸው ሰዎች ሁሉም በሚኖሩባቸው 
የሕይወት ዘርፎች ላይ ሲሰራ በተለያዩ 
መንግሥታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ 
ተቋማት መካከል አውታረመረብ ትስስሮችን 
ይፈጥራል። 

የቱጌዘር (“Together!“) ድርጅቱ እርምጃ 
ፕሮግራሞች፦ 
 •ድርጅቱ በዋና መሥሪያ ቤቱ ውስጥ የአንድ 
አመት የኮምፕዩተር ኮርሶች በማቅረብ 
ተሳታፊዎቹ ስልጠናውን ካጠናቀቁ በኋላ 
በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ እንደ 
አሰልጣኝ ተመድበው የመጓጓዣ ወጪዎችን 
ይከፈላቸዋል። 
 •እስካሁን ድረስ 34 ማየት የተሳናቸው 
ሰዎች ኮርሱን ካጠናቀቁ በኋላ፣ በድርጅቱ 
ገንዘብ ድጋፍ ከ 600 በላይ የሚሆኑ 
ማየት የተሳናቸው ሰዎች ዕውቀታቸውን 
በትምህርት ቤቶች፣ በድርጅቶች እና 
በመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ 
ማስተላለፍ ችለዋል። 
 • የመረጃ ማዕከል፦ 32 ሚሊዮን መጻሕፍት 
እና መጽሔቶች ከበይነ መረብ መስመር 
ውጭ (offl  ine) ማዳረስ በ 17 ኮምፑተር 
የስራ ቦታዎች ላይ የኦዲዮ ፕሮግራሞችን 
በበይነ መረብ መስመር ላይ (online) 
መዳረስ እና የብሬይል ሰነዶችን ማቅረብ
 •ማየት ለተሳናቸው ሴቶች የመልሶ ማቋቋሚያ 
ማዕከል: በሶስት ክፍሎች ውስጥ ሰባት 
ማየት የተሳናቸው ሴቶች ከልጆቻቸው ጋር 
ለአንድ ዓመት መቆየት ይችላሉ። 
 •ብዙዎች የዓመፅ ድርጊት ሰለባዎች 
በመሆናቸው ማህበራዊ እና ሥነ ልቦናዊ 
እንክብካቤ ከማግኘታቸው በተጨማሪ 
መኖሪያ ቤቶችን፣ የሥራ እድሎችን እና 
ለልጆቻቸው መዋዕለ ሕጻናትን በመፈለግ፣ 
ጠቃሚ አውታረመረብ ትስስሮችን 
ለመገንባት ይታገዛሉ።
 •በተጨማሪ በቀን እንክብካቤ ማዕከሉ ውስጥ 
ማየት የተሳናቸው እናቶች ከቤት ውጭ 
ከሚኖሩት ልጆች ውስጥ አሥር ይቀበላል። 
 •በነጻ የትምህርት ፕሮግራም ሥር በትምህርት 
ቤቶች እና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚማሩትን 
ማየት የተሳናቸውን ሴቶች ይደግፋል። 
ቱጌዘር (“Together!“) ድርጅቱ የስራ 
ስምሪትን በማፈላለግም ላይ ይረዳል።
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አዲስ ጉዞ

“አዲስ ጉዞ“ የተባለው የበጎ አድራጎት ድርጅት 
በስዊዘርላንድ ተመስርቶ ከ2004 ዓ.ም ጀምሮ 
በአዲስ አበባ ውስጥ እየሰራ ነው። ፕሮጀክቱ 
በተሽከርካሪ ወንበሮች ዙሪያ የጥገና እና ማደስ 
ሥራንም የሚያቅፍ የባለሙያ አገልግሎት 
ይሰጣል። 
“አዲስ ጉዞ“ አገልግሎት አቅራቢዎችን 
ያሠለጥናል እንዲሁም በኢኮኖሚ ረገድ 
ራሳቸውን ችለው መኖር እንዲችሉ 
ያግዛቸዋል።
ከተመሠተረበት ጊዜ ጀምሮ አዲስ ጉዞ ከ 
1,000 በላይ የተሽከርካሪ ወንበሮችን በማቅረብ 
ከ1,500 በላይ ጥገናዎችን አከናውኗል። በየቀኑ 
30 ሰዎች የተሽከርካሪ ወንበሮች የጥገና ተራ 
እየጠበቁ ይገኛሉ። 

የጉብኝቱ ጉልህ ፕሮግራሞች
»  ከመርዳሳ ካሳዬ 
የአዲስ አበባ ጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት የማህበራዊ አገልግሎት አስተባባሪ «

1. የከተማዋ ከፍተኛ ቦታ የሆነውን የእንጦጦ 
ተራራን በመጎብኘት ከተማዋን ከላይ ወደታች 
ማየት ይቻላል። በአጋጣሚ የቅዱስ ማርያም 
ቀን ስለነበር ወደተራራው ስንወጣ በተለይ 
ባህላዊ የሆነውን ነጭ የለበሱትን ሴቶች አየን።
በቡድን ሆነው ከክብረ በዓሉ ወደቤታቸው 
እየዘፈኑ ወረዱ። እንግዶቻችን በሀገራችን 
ያሉትን የተለያዩ በርካታ ባህሎችን ለማየት 
ችለዋል። በአጼ ምኒሊክ የተሰራው የቅዱስ 
ጊወርጊስ ቤተ ክርስቲያንን እና የንጉሠ ነገሥቱን 

ቤተ መንግሥት በመጎብኘት የኢትዮጵያ 
ባህልና ታሪክ ከቤተክርስቲያን ጋር ምን ያህል 
የተያያዘ እንደሆነ ስላሳየናቸው፣ ታላቅ ኩራት 
ተሰምቶናል።
የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ባለፉት 
ምዕተ ዓመታት ውስጥ አካል ጉዳተኞች 
በማኅበረሰባቸው ውስጥ መጠለያ፣ ምግብ እና 
እንክብካቤ ያገኙባቸው ቦታዎች መሆናቸውን 
እንግዶቻችን ተመልክተዋል።

2. በጨለማ ውስጥ የሚካሄደው እራት፦ ይህ 
አጋጣሚ ለአካል ጉዳተኛ ወንድሞቻችንና 
እህቶቻችን፣በእለታዊ ህይወታቸው ውስጥ 
ያለንን ስሜት ለመግለጽ ኃያል መንገድ ነበር።
3. የበሻሌ ትምህርት ቤት ጉብኝት፦
በጥቅምት 2009 ዓ.ም ላይፕዚግን በጎበኙት 
በትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር አቶ ዜና 
በትምህርት ቤቱ ውስጥ ሞቅ ያለ አቀባበል 
ተደረገልን። በትምህርት ቤት የዕረፍት ጊዜ 
ስለነበረ፣እንግዶቹ ከተማሪዎች ጋር የግል 

ግንኙነት ማድረግ አልተቻለም። 
4. የገነት መዋዕለ ህፃናት ከጀርመን ቤተ 
ክርስትያን ትምህርት ቤት ጥቂት መቶ 
ሜትሮች ራቅ ብሎ ይገኛል። በመዋዕለ ህፃናት 
ውስጥ ጥቂቶች የአካል ጉዳት ያላቸው ልጆች 
ይማራሉ። የትምህርት ዓመቱን በሙሉ 
በመዋዕለ ህፃናት ያሉት ልጆች ዳቦና ሙዝ 
ይሰጣቸዋል። የባህል እና የትምህርት ብቃትን 
ለማበልጸግ፣በላይፕዚግ ተባባሪ ቢገኝ ጥሩ 
በሆነ ነበር።
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በአዲስ አበባ ከተማ የተደረገው የመጨረሻ 
ወርክሾፕ 

»  የተደራጀው 
በኢንገ ቦዘንሃርት (Inge Bozenhardt) ከጀርመን ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ማህበር 
(GIZ)፣ “STEP“ ፕሮግራም
በፕሮፌሰር ዶ/ር ያና ጼለ (Jana Zehle) ከላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ትምህርት 
ፋኩሊቲ እና
በሙሉ አጽበሃ፣ የእንጦጦ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን  «

የወርክሾፕ አወቃቀር፦

በወርክሾፕ ተካፋዮች መካከል የልዑካን ቡድኖች ብቻ ሳይሆን ሌሎች ተወካዮች ከከተማ 
መስተዳድር፣ ትምህርት ቤቶች፣ ማህበራት፣ ክለቦች እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ነበሩ። 
ካሮሊን ባንስባህ (Carolin Bansbach/የጀርመን ዓለም አቀፍ የልማት ትብብር ማህበር - GIZ)፣ 
ካሳ ወልደ ሰንበት (የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር)፣ ካትያ  ሮሎፍ (Katja Roloff ) (የላይፕዚግ 
ከተማ መስተዳድር)፣ ሀና በቀለ አየለ (የኢትዮጵያ ናሽናል ዲስኤቢሊቲ አክሽን ኔትወርክ/ኢንዳን - 
Ethiopian National Disability Action Network) እንዲሁም ኢንገ ቦዘንሃርት (Inge Bozen-
hardt) እና ያና ጼለ (Jana Zehle) አጭር ንግግሮችን አቅርበዋል።

በወርክሾፕ ላይ በሚከተሉት ርዕሶች ላይ፣ ጥንካሬዎች፣ ድክመቶችና 
እድሎች ላይ ትኩረት ተሰጥቷል፦

•  መዋዕለ ህፃናት እና ትምህርት ቤት  
•  የሙያ ስልጠና እና ዩኒቨርሲቲዎች 
•  በስልጠና እና በሥራ መካከል ያለው ወቅት 
•  የከተማ ዕቅድ አወጣጥ

ለወርክሾፕ የሚጠቅሙ ጥቅሶች

መርዳሳ ካሳዬ » ከተለያዩ ተቋማት የመጡ ሰዎች ሥራዎቻቸውንና ሀሳቦቻቸውን አቅርበዋል። 

ከዚያ በኋላ በቀረቡት ሥራዎችና ሀሳቦች ላይ የቡድን ውይይቶች አድርገው በመጨረሻም 

እያንዳንዱ ቡድን የደረሰበትን ሀሳብ ለሌሎች አቅርበዋል። እንዲህ ዓይነቱ አካሄድ ወደ 

ፕሮጀክቱ ሀሳብ የበለጠ ለመጠጋት ይጠቅማል።.

ካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff ) » ይህ ለየት ያለ ፕሮጀክት በላይፕዚግ ትልቅ ትኩረት እየሳበ 

ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት በአዲስ አበባ በጉብኝት ላይ በነበርንበት ወቅት ለአካል 

ጉዳተኞች የሚሰጠው ትምህርት አያያዙ ለየት ያለ መሆኑን በማየታችን ነው። እዚያ ሁሉም 

ልጆች በጋራ ትምህርት የሚሰጣቸው ሲሆን ይህ ሁኔታ እስካሁንም ቢሆን በጀርመን ውስጥ 

በስፋት ተቀባይነት አላገኘም። 

ኢሳና በቀለ፣ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የአካል ጉዳተኝነት ተግባራት ቅንጅት (የኢትዮጵያ ናሽናል 

ዲስኤቢሊቲ አክሽን ኔትወርክ ኢንዳን/ENDAN) » የትምህርት ተቋማት ለአካል ጉዳተኛ 

ልጆች የተወሰኑ ዕድሎችን የማያመቻቹ ከሆነ ይህ ማካተት ሳይሆን መቀላቀል (integra-

tion) ይሆናል። ለምሳሌ፡- ትምህርት ቤቶች ከአደናቃፊ ነገሮች ነጻ ካልሆኑ አካል ጉዳተኛ 

ተማሪዎች አዘውትረው ትምህርታቸውን ያቋርጣሉ። እኛ ይህንን ጉዳይ እየተዋጋን ከአውሮፓ 

ሕብረት የምናገኘውን ገንዘብ የአካል ጉዳተኛ ልጆችን ፍላጎት ለማሟላት እንጠቀምበታለን። 

በአንጻራዊነት ዓይነ ስውራንና መስማት የተሳናቸው ከፍተኛ ትኩረት ያገኛሉ። እንደ ኦቲዝም 

ዓይነት የአዕምሮ ጉዳት ያለባቸው ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ትኩረት ይነፈጋሉ። እዚህ ላይ 

የበለጠ ትኩረት እንዲሰጣቸው እንሻለን። በተለይ ኦቲስቶች የአዕምሮ ጉዳት ያለባቸው ሰዎች  

በቂ ጊዜ ስለማይሰጣቸው ወደ ትምህርት ቤት የመሄድ እድላቸው የጠበበ ነው።  

ያና ጼለ (Jana Zehle) »አካቶ ብዝኃነት ላለው መላ ማህበረሰባችን ሽፋንና ትኩረት 

የምንሰጥበት ሀሳብ ነው። ይህ ግለሰባዊ ጉዳይ ሳይሆን በሁሉም ደረጃዎች ላይ የሚገኘውን 

ህብረተሰብ የሚያካትት ነው። አካቶ ወደ ውጭ የምንገፋው ሳይሆን የራሳችን ጉዳይ አድርገን 

ልንቀበለው የተገባ ጉዳይ ነው። ይህ “ለሌሎችን መርዳት ሳይሆን የራስን ኑሮ ማበልጸግ ነው” 

የሚለውን አመለካከት ይደግፋል።
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የጉብኝት ሳምንቱ በጀርመን ልዑካን ቡድን እይታ

ኡልሪከ በርናር (Ulrike Bernard) (“ሃውስ ሽታይንሽትራሰ“ - “Haus Steinstraße“ 

የተባለው የባህልና ትምህርት ማህበር) » ጉብኝታችን ከፍተኛ የትብብር አቅም ያላቸው 

አጋሮች እንዳሉን አውቀናል። “በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ” ለሚለው ፕሮጀክታችን 

ትክክለኛውን ስፍራ ማግኘት ለእኛ ትልቅ ጠቀሜታ ነበረው። ከእንጦጦ ኪሌጅ የተሻለ ስፍራ 

ለዚህ ፕሮኦዠክት ልመኝ አልችልም።

ቢርጊት ዊልሆፍት (Birgit Willhöft (ከትምህርት ኤጀንሲ) » ዛክሶኒ ውስጥ ስላለው 

ማሕበራዊ አካቶ በነበረው ሂሳዊ ውይይት ያገኘነውን ተሞክሮ ለባህል ሚኒስቴር መስሪያ 

ቤታችን አካፍላለሁ። አንድ እውነት የለም። ያም በውይይታችን ወቅት የአካቶ ፕሮግራምን 

በማያሻማ ሁኔታ በግለሰብ ደረጃ መተግበር እጅግ አስፈላጊ መሆኑንና በስፋት አቀርቦቶችን 

ማመቻቸት እንዳለብን ተረድተናል።

ሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne) (የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት ድጋፍ 

ማህበር) » አዲስ አበባ ሳለን ወደፊት አብረውን በትብብር የሚሰሩ አጋሮችን አግኝተናል። 

ለጉብኝት ወደ ላይፕዚግ መጥተው የነበሩ አንዳንድ የልዑካን ቡድኑ አባላት አዲስ አበባ ላይ 

በነበረው ጉብኝት ውስጥ አልተካተቱም ነበር። በሚቀጥለው ጉብኝታችን ወቅት ተመሳሳይ 

ግንዛቤ እንዲኖረን እነሱም ሁሉንም መረጃዎች ማግኘት አለባቸው። አሁን የሚኖረን ስራ 

ከተለያዩ የአካቶ ዘርፎች መካከል የትኛውን የአካቶ ስልት ተጠቅመን ከህዳር 2010 ጀምሮ 

ሁለቱንም ከተሞች በተጨባጭ የፕሮጀክት ስራ የምንደርስበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው።

ያና ጼለ (Jana Zehle) የላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ » ብዝሀነትን እና እየተለመደ የመጣ የአገልግት 

ስርዓት ተዘርግቶ በማየቴ ደስተኛ ነበርኩ። የአካል ጉዳተኞች ማዕከሉ በጥሩ ሁኔታ 

እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። እኔ እዚያ በመስራት ላይ ሳለሁ ተደራሽ የሆነ የመጻሕፍት ቤቱን 

አገልግሎት ማግኘት አስቸጋሪ ነበር። “አካቶ ለምን አስፈለገ?” የሚለው ጥያቄ እስካሁንም 

መንሸራሸር በመቻሉ ደስተኛ ነኝ።

ካታሪና ሙለር (Katharina Müller) የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር የወጣቶች፣ የቤተሰብ እና 

የትምህርት ቢሮ » ወደ ላይፕዚግ የምመለሰው ከአካቶ አንጻር የወጣቶች ልምድ ልውውጥና 

መሰባሰቢያ ሁኔታዎችን ለማደራጀት የሚያስችል ራዕይና ተነሳሽነትን ተሞልቼ ነው።

ኢሪስ ሮሽ (Iris Rösch) የላይፕዚግ ከተማ የአካል ጉዳተኞች ማህበር » ከጀርመን አንጻር 

በአዲስ አበባ ያሉት መመሪያና ደንቦች ጥቂት በመሆናቸው የሚያሰራ ሁኔታ ያለ ይመስላል። 

እነዚህን ምቹ ሁኔታዎች ጥቅም ላይ ማዋል ይቻላል።

ሮዝ ጆክች (Rose Jokic) የሳክሶኒ የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ » እኔ በበኩሌ የቱ ጋር መሳተፍ 

እንደሚገባኝ ጥሩ አሳብ ጨብጫለሁ። እንደ አንድ ግለሰብና ተሳታፊ ወደ ጀርመን ይዣቸው 

የምሄዳቸው ጠቃሚ ስራዎች አሉ።

አንድሬያስ ሆዊለር (Andreas Howiller) (“ዜጎች ለላይፕዚግ“ የተባለ ፋውንደይሽን - 

foundation) » ይህ ፕሮገክት ሁሉ አቀፍ የሆነውን የአካቶ ስርዓት በሰው ልጅ ሕይወት ላይ 

ለመተግበር ተባብረው የሚሰሩት የአዲስ አበባና ላይፕዚግ ከተሞች ሰዎችን ያሳተፈ ነው። 

በዚህ ፕሮጀክት ላይ የማይሳተፉና በቂ ግንዛቤ የሌላቸው ሌሎች ድርጅቶችም ግንዛቤውን 

ጨብጠው አብረውን በመስራት እንደሚያጠናክሩት ተስፋ አደርጋለሁ። ሌሎች ረጂዎችን 

በማግኘት የበለጠ ቀጣይ ፕሮጅክቶችን በመዘርጋት የተሻለ ስራ ለመስራት ይቻል ዘንድ 

እመኛለሁ።

ሲሞነ ዋልተር (Simone Walther) (የፍረድሪክ ሺለር የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት(Fried-

rich-Schiller secondary school)/ የከተሞች የወዳጅነት ማኅበር የቦርድ አባል) » የከተሞች 
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አጋርነት ፕሮጀክቶች ጉዳይ የአንድ ቀን ወይም የአንድ አፍታ ስራዎች ሳይሆኑ ረጅም ዘመናትን 

የሚጠይቁ ፕሮጀክቶች ናቸው። በከተሞች አጋርነት ማህበር ለዓይነ ስውራን መገልገያ ይውል 

ዘንድ የተሰራው አትላስ (ካርታ) የራሱ በጎ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ያ እንግዲህ ገና የስራው 

መጀመርያ ነው።

መርዳሳ ካሳዬ (የጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት የማህበራዊ አገልግሎት አስተባባሪ) 

» የጀርመን ባለሙያዎች ወደ እኛ መጥተው ከእናንተ መማር እንፈልጋለን ሲሉን ይህ ጥያቄ 

ለትህትና ሲባል የቀረበልን እንደሆነ አምነን ነበር። ይልቁንም ነገሩ እንዲህ ነበር፦ የውጭ ዜጎች 

መጥተው ያለንን እምቅ ኃይል አሳይተውናል። እኛም አጸፋውን በመልካም እንደምንመልስ 

ስናስበው ደስታ ይሰማናል። ጀርመን በርካታ ሃብቶች ቢኖራትም ያካበተችውን ሃብቶች 

በአግባቡ ለመጠቀም ስትቸገር ይታያል። እኛ ባለችን ውስን ሀብት ርቀን መጓዝ እንችላለን።

ሙሉ አጽበሃ (እንጦጦ ኮሌጅ) » እንጦጦ ኮሌጅ የአካል ጉዳተኞችን ለማስተማር ምቹ ቦታ 

እንደሆነ ታምኖበት ተመርጧል። ለመስፋፋት በቂ ቦታ ስላለን የአካቶ አገልግሎቶችን የበለጠ 

ማጎልበት ይቻላል። በበኩሌ በዚህ ጉዳይ ላይ ድጋፍ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ስርዓተ 

ትምህርቱን በማሳደግ የቤት ለቤት ድጋፍ፣ ምግብ ማብሰልና እንክብካቤ ለማድረግ፣ የልብስ 

ዲዛይን ስራ እና ኪነ ጥበብን እስከ ሁለተኛ ድግሪ (ማስተርስ) ደረጃ መስጠት እንፈልጋለን። 

አናሌና አሪንግ (Annalena Aring) (የላይፕዚግ ከተማ ቤተ መጻሕፍት) » እንደ አንድ የቤተ 

መጻሕፍት ባለሙያ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ያየሁት የቤተ መጻሕፍት አገልግሎት በጣም 

አስደስቶኛል። በላይፕዚግ የሚገኘወ የኛ ቤተ መጻሕፍት ተውቦ ለሁሉ ክፍት የተደረገ 

ቢሆንም እውነታው ግን ይህ አይደለም።

ካሳ ወልደ ሰንበት (በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የውጭ ግንኙነቶች መስሪያ ቤት) 

» አራት ልዑካኖቻችን ለጉብኝት ወደ ላይፕዚግ ሊሄዱ ተዘጋጅተው የነበረ ቢሆንም ቪዛ 

አላገኙም። ከአራቱ ሁለቱ የአካል ጉዳተኞች ስለነበሩ ስሜታቸው እጅግ በጣም ተጎድቷል። 

ይህ ችግር በድጋሚ እንዳይከሰት ከጀርመን ኢምባሲ ጋር በመነጋገር ላይ እንገኛለን። 

ካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff ) (በላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር የዋና ከንቲባ ክፍል የውጭ 

ጉዳይ መስሪያ ቤት) » በውጤቶቹ እንደምንደሰትና የምናገኛቸው ውጤቶችም በመነሻችን 

ላይ ካሰብነው በላይ አመርቂ እንደሚሆኑ ስናስብ እንደሰታለን። ቢያንስ ሶስት ፕሮጀክቶች 

በመንገድ ላይ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ተስፋ የሚሰጡ ሌሎች በርካታ አበረታች ነገሮችም 

አሉ። አሁን ባለንበት ሳንቆም ወደፊት እንድንሄድ ኃይል የሚሰጠን ነገር አለ።
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የጉብኝት ሳምንቱ ማጠቃለያ በኢትዮጵያ 
አስተናጋጆች እይታ

»  የአዲስ አበባ ጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት የማህበራዊ አገልግሎት አስተባባሪ 
አቶ መርዳሳ ካሳዬ ባደረጉት ጉብኝት ፕሮቶኮል መሠረት «

 •አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያዊያን ተሳታፊዎች በሁሉም ጉብኝቶች ላይ የመሳተፍ ጊዜ 
ስላልነበራቸው፣ ሁኔታው ያሳዝናል። በተለይም በመንግስት መሥሪያ ቤቶች ውስጥ የሚሰሩ 
ሰዎች፣ዕለታዊ ተግባራቸውን በማከናወን ላይ ስለነበሩ በራሳቸው እንቅስቃሴ ላይ እና 
በራሳቸው ት/ ቤቶች ውስጥ ብቻ ሊካፈሉ ችለዋል። ሁሉም መሳተፍ እንዲችሉ በአስተናጋጁ 
አገር ውስጥ ፕሮግራሙን በተለዋጭ ሁኔታ ቢደራጅ ይመከራል። ከኢትዮጵያ ለመጣው ቡድን 
ለምሳሌ በታክሲ የትራንስፖርት አገልግሎትን ቢዘጋጅለት ይመረጣል።

 • የአዲስ አበባ ጉብኝት በትምህርት ቤቶች እረፍት ጊዜያቸው ስለነበር ከላይፕዚግ የተውጣጣው 
ቡድን ተማሪዎቹን ለማየት አስቸግሮት ነበር። ስለዚህ ለላይፕዚግ ጎብኚዎች የተማሪዎች 
እንቅስቃሴዎችን ለማሳየት ሁሉም ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ለመጥራት ሞክረዋል።  
በጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት እና በዳግማዊ ምኒልክ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 
ቤት ይህን ለማደራጀት በቅተዋል።

 •ወዳጅነትን የማጠናቀር ሀሳብ ለባለሙያዎች ልውውጥ የሚያገለግል የትብብር ስምምነትን 
ለማድረግ ሲሆን ለምሳሌ በጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት ወይም በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ መካከል ሊፈረም ሲችል ነው።

 •በሁለቱም በኩል በአንዳንድ አባላት መካከል ያለው የሐሳብ ልውውጥ (ኮሙኒኬሽን) 
በቂ አልነበረም። የቋንቋ መሰናክሎች ለዚህ ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ግንኙነትን 
ለማጠናከር ተጨባጭ የሆነ እቅድ እንዲኖር ይገባል። ለምሳሌ ሁሉም ተሳታፊዎች 
ፎቶግራፎችን፣ ልምዶችን እና ሃሳቦችን ማቅረብ የሚችሉበት ኢንተርኔት መድረክ በማዘጋጀት 
አንድ ሃሳብ ነው።

 •በእንግሊዝኛ ፋንታ ቋንቋችንን መጠቀም እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ አይተናል።  ይህ ራሳችንን 
ሆነን፣ ሀሳባችንን በቋንቋችን ለመግለጽ ይረዳናል። ነገር ግን ይህ ረጅም ጊዜ ስለሚፈጅ 
ለጉብኝቶች እና ለውይይቶች በቂ ጊዜ መመደብ አስፈላጊ ነው። ከተቻለ ደግሞ የአዲስ አበባ 
እና የላይፕዚግ ጉብኝቶችን ለሶስት ወይም ለአራት ቀናት ቢራዘም ይመረጣል።

 •በመጨረሻም በአካቶ ሥራ ስር በማህበረሰቡ ውስጥ የተገለሉና ችላ የተባሉ ሰዎች ይበልጥ 
ከፍተኛ ድርሻ እንዲኖራቸው ለሚያስችሉ ጥረቶች ሁሉ ምስጋናችንን መግለጽ እንፈልጋለን።
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የአካል ጉዳተኞች መብትን በተመለከተ 
የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ ስምምነት

» “አክጽዮን መንሽ” (Aktion Mensch e. V.) በተባለው ማህበር ጽሁፍ መሠረት «

በ1999 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ የአካል ጉዳተኞች መብትን በተመለከተ 
የደረሰበት ስምምነት አለ። ጀርመንና ኢትዮጵያ (ሁለቱም አገራት ማለት ነው) ይህንን ዓለም 
አቀፍ ስምምነት ተግባራዊ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። 

ለመሆኑ ይህ የተባበሩት መንግስታት ስምምነት ለምን አስፈለገ?

ይህ ስምምነት በአካል ጉዳተኞች ላይ እየተፈጸመ ያለውን መድልዎ ለማስቆምና እነርሱ 
በህብተረሰቡ ውስጥ የተሟላ ማንነት ያላቸው ዜጎች መሆናቸውን ለማረጋገጥ የቆመ ነው። 

የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ ስምምነቱ ምን እንዲደረግ ይፈልጋል?

የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ ስምምነት በህብረተሰቡ ሕይወት ውስጥ ሁሉም 
የማህበረሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ የአካቶ ስርዓት እንዲዘረጋ ጥሪ ያቀርባል። በመሰረቱ አካቶ 
በራሱ ሰብአዊ መብት ነው።  

የዓለም አቀፍ ስምምነቱ ቁልፍ (መሰረታዊ) ነጥቦች ፦ ምን አይነት ለውጥ 
እንዲመጣ ይፈልጋሉ?

ተደራሽነት፦ በከተሞች፣በሕንጻዎች፣በትራንስፖርት አውታሮች፣ በኢንተርኔትና በቋንቋ 
አጠቃቀም ጭምር ለአካል ጉዳተኞች እንቅፋት የሆኑ ነገሮች እንዲወገዱ ይፈልጋል። 

የራስን ሕይወት በራስ የመወሰን መብት፦ የአኗኗር ዘይቤን እና የመኖሪያ ስፍራን በራስ 
በመወሰን የራስን ሕይወት የመምራት ነጻ ምርጫ አላቸው።

የመማር መብት፦  የአካል ጉዳተኞች ለራሳቸው እና ጉዳት አልባ ለሆኑ ልጆች በተገነቡ 
ትምህርት ቤቶች ውስጥ የመማር መብት አላቸው።

የስራ መብት፦ የአካል ጉዳተኞች ግልጽ፣ ተደራሽና አካታች በሆነ መልኩ በስራው ዓለም 
ገበያ ላይ ሰርተው የራሳቸውን ሕይወት የመምራት መብት አላቸው።

 መሰናክሎች ችግር እንጂ መወጣጫ 

ደረጃዎች አይደሉም።

በአዕምሮ ውስጥ የሚገኙ የአስተሳሰብ 

ችግሮች አሉ።

ለሌሎች አለማሰብ፣ ምቹነት እና 

አስተዳደራዊ ስርአት ይባላሉ።

በ2008 ዓ.ም በላይፕዚግ ከተካሄደው 

አሳታፊ ጉባኤ ላይ የተነገረ ጥቅስ
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የላይፕዚግ ከተማ የማሕበራዊ አካቶ ተኮር 
አሳታፊ ዕቅድ

የላይፕዚግ ከተማ የማሕበራዊ አካቶ ተኮር አሳታፊ ዕቅድ እ.አ.አ ከጸደቀበት ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ 
“የተለየ መሆን ቢለመድ” በሚል መርህ አሳታፊ በሆነ መልኩ እየተካሄደ ይገኛል። 

ይህ ማለት ዜጎች፣የተለያዩ ድርጅቶች፣ባለሙያዎች፣የአካል ጉዳተኞችና ጉዳት አልባ ሰዎች ሁሉ 
የሚሳተፉበት ሂደት ነው። ይህ አቀፍየማሕበራዊ አካቶ ተኮር አሳታፊ ዕቅድ መጠለያን፣ ከቦታ ቦታ 
መንቀሳቀስን፣ ትምህርትን፣ ስራንና ቅጥርን፣ ባህልን፣ መዝናኛና ስፖርትን በተመለከተ በሚወሰዱ 
እርምጃዎች ላይ ይሰራል። ይህ የአካል ጉዳተኞች ተቀባይነትን የሚያገኙበት አዲስ ባህል እንዲዳብር፣ 
ግልጽነት፣ የጋራ ተቀባይነትና መከባበር እንዲፈጠር መጣር ነው።

በላይፕዚግ እና በአዲስ አበባ ከተሞች መካከል ያለው የናካፖ (Nakopa) ፕሮጀክትም የዚሁ 
አካል ነው። 

ኮርነሊያ ክሎተር (Cornelia Klöter)፣ የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር የወጣቶች፣ የቤተሰብ 

እና የትምህርት ቢሮ »ከትምህርት ሁለንተናዊ ሀሳብ አንጻር መደበኛውና ኢ-መደበኛ 

(መደበኛ ያልሆነው) የትምህርት ሕይወት ባጠቃለለ መልኩ ተደጋግፎና ተመጋግቦ እንዲሄድ 

በላይፕዚግ ከተማ በርካታ የአካቶ እንቅስቃሴዎች በመደረግ ላይ ይገኛሉ። ከእነዚህ 

እንቅስቃሴዎች መካከል የላይፕዚግ የትምህርት ጉባኤ አንዱ ነው። ምንም እንኳን ሂደቱ 

በማካተት ሳይሆን በማቀናጀት (መቀላቀል) ህጎች የታጠረ ቢሆንም በላይፕዚግ የሕጻናት የቀን 

ጥበቃ ማዕከላትና ትምህርት ቤቶች ቀስ በቀስ ወደ አካቶ አሰራር በመምጣት ላይ ይገኛሉ። 

ይሁንና አሁንም መልካም ሀሳቦችና ፕሮጀክቶች አሉ። በኢ-መደበኛው ትምህርት አካባቢ 

ፈጻሚዎቹ ከአሰራር አንጻር ነጻ አካሄድን የሚከተሉ ሲሆን በርካታ የባህል ማዕከላት ወይም 

የስፖርት ክለቦች ግን አካቶን በመተግበር ላይ ይገኛሉ።
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ተግባር ተኮር ምሳሌዎች 1 እና 2፦
ለዓይነ ስውራን የሚያገለገል የሚዳሰስ (tactile) 
የልጆች መጽሐፍ እና የሬዲዮ ፕሮግራም 

» ከሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne)፣ የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት 
ተራድኦ ማህበር  «

የጀርመን የአይነ ስውራን ማዕከላዊ ቤተ መጻሕፍት (DZB)  ከ DZB ወዳጆች ጋር በመተባበር 
የናኮፓ (Nakopa) ፕሮጀከት ከተጀመረበት ዕለት አንስቶ አብሮ በመስራት ላይ ይገኛል። ከ 
2010 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 2012 ዓ.ም ድረስ ባሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ላይፕዚግ እና አዲስ 
አበባ ካሉት አጋሮች ጋር በመተባበር ሁለት የሙከራ ፕሮጀክቶችን ያከናውናል። እነዚህ ሁለት 
ፕሮጀክቶች የረጅም ዘመን ታሪክ ያላቸው ናቸው። መሰረት አድርገው የተነሱት ሀሳብም 
አካቶ እንዲያንሰራራ ማድረግ የሚቻለው በአጋርነት በሚሰጥ የመማር ሂደት ውስጥ 
ነው የሚል ነው። የጀርመን አይነ ስውራን ማዕከላዊ ቤተ-መጻሕፍት ተወካዮች ከ2007 ዓ.ም 
ጀምሮ በአዲስ አበባ ከሚገኙ በርካታ አጋሮች ጋር የግንኙነት መስመር በመዘርጋት ላይ ይገኛሉ። 
ካደረጓቸው በርካታ ጉብኝቶች የተረዱትም የላይፕዚግም ሆነ የአዲስ አበባ ከተማ ከፊታቸው 
የተጋረጠው ችግር ተመሳሳይ መሆኑን ነው። ከኢትዮጵያዊያን አጋሮቻችን የቀረቡልን ችግር ፈቺ 
ሀሳቦች እዚህ ላይፕዚግ ላለነው ትምህርት የሚሰጡ ናቸው።

አንዱ የሙከራ ፕሮጀክት የላይፕዚግና አዲስ አበባ ከተሞች በጋራ የሚሳተፉበት የሚዳሰስ (tac-
tile) የልጆች መጽሐፍን ማዘጋጀት ነው። ይህ ፕሮጀክት በላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎት 
ትምህርት ፋኩልቲና አዲስ አበባ በሚገኘው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት ቅንጅት 
በመካሄድ ላይ ይገኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ተማሪዎቹ የትውልድ ከተሞቻቸው ስለሆኑት 
ላይፕዚግና አዲስ አበባ ታሪኮችን እንዲጽፉ፣ ስዕሎች እንዲስሉና እንዲቆራርጡ በሚያደርገው 
ትምህርት በመነሳሳት ላይ ይገኛሉ። ይህ ሁለቱ ከተሞች በልጆች እይታ የሚኖራቸውን አስደሳችና 
ሁለገብ ድባብ ይፈጥራል።

በሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎቹ የሰሩዋቸው ስራዎች አንድ ላይ እንዲቀመጡ ይደረጋል። ከዚህ በኋላ 
ከላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲና ከጀርመን ማዕከላዊ  ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት (DZB) የመጡ 
ባለሙያዎች አይተው ይገመግሟቸዋል።የልጆቹ ስራዎች ያላቸውን የጋራ መለያ፣ ተመሳሳይነትና 
ልዩነታቸውን ካጣሩ በኋላ የሁለቱም ከተሞች ልጆች በጋራ የሚጋሯቸውንና የሚያስተሳስራቸውን 
ታሪክ ይፈጥራሉ። አሁን በሁለቱ ቅንጅት የተፈጠረው ታሪክ የሚዳሰሱ ነገሮችን ብቻ ሳይሆን 
ከጥቁሩ እትም (ብለክ ፕሪንት) በተጨማሪ ብሬይሎችንም፣ ሃይለኛ የቀለም ልዩነቶችን እና 
የሚቀነሱትን ቅርጾችንም በመጠቀም እንቅፋት አልባ ወደሆነ መልክ ይቀየራል። በመጨረሻም 
በዚህ ዓይነት መልኩ ስለ አዲስ አበባና ላይፕዚግ ከተሞች የሚገልጽና በአይነ ስውራን፣ የእይታ 
እክል ባለባቸውና የልጆችን ነገር በሚወዱ ሁሉ የሚታይ ከልጆች መልሶ አካል ጉዳተኛና 
ጉዳት አልባ ለሆኑ ልጆች የሚጠቅም መጽሐፍ ይፈጠራል። 

በጀርምን ማዕከላዊ  ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት፣ ኢትዮጵያ ወስጥ ባለ “ቱጌዘር“  (“Together“) 
መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅትና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋራ ጥምረት የሚደራጅ አንድ ሌላ 
የሙከራ ፕሮጀክትም አለ። ይህ ፕሮጀክት እሳቤው ከአይነ ስውራን የየዕለት ሕይወት ጋር 
የተያያዙ የተለያዩ ነገሮችን ማለትም የኮምፒዩተር ስልጠናዎችን፣ ስራ ላላቸው አይነ ስውራን 
እናቶች የሙሉ ቀን የሕጻናት ጥበቃን ወይም ነጻ ማረፊያን የሚያገኙበትን መንገድ መርዳት ነው። 
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን በዩኒቨርሲቲው ውስጥ በሚኖራቸው የየዕለት 
ሕይወታቸው እነርሱን የሚረዳበት የራሱ የስራ ዘርፍ (ክፍል) አለው። የጀርምን ማዕከላዊ  ዓይነ 
ስውራን ቤተ መጻሕፍት (DZB)፣ ኢትዮጵያ ወስጥ ያለው “ቱጌዘር“  (“Together“) መንግስታዊ 
ያልሆነ ድርጅትና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋራ ጉዳይም በመረጃ ሊኖር የሚገባው ተደራሽነት 
ነው። 

የብሬይል መጻህፍት ምርት ውስብስብና ውድ በመሆኑ በአዲስ አበባ ዓይነ ስውራን የብሬል 
መጻሕፍትን ለማግኘት ያላቸው ዕድል በጣም ውስን ነው። ይህንን ችግር ለማቃለል ያለው 
አማራጭ መንገድ ድምጽን መጠቀም ነው፣ (ለምሳሌ የድምጽ/የሚደመጡ መጻሕፍት፣የራዲዮ 
ድራማዎች፣የሬዲዮ ፕሮግራሞች ወዘተ) እነዚህ መላው ማህበረሰብ በአንጻራዊነት በቀላል ዋጋ 
ማግኘት ይችል ዘንድ በMP3 ተዘጋጅተው እንዲቀርቡ እንዲደመጡ ተደርጓል።  አዲስ አበባ 
እና ላይፕዚግ የሚገኙት የሬዲዮ ጋዜጠኞች ከ ጀርምን ማዕከላዊ  ዓይነ ስውራን ቤተ 
መጻሕፍት እና “ቱጌዘር“  (“Together“) መንግስታዊ ካልሆነ ድርጅት ሰራተኞች ጋር 
ተባብረው የሚሰሩበት ምክንያት ይህ ነው። ለበርካታ ሳምንታት ከተከናወነው ስራ በመነሳት 
„የዓይነ ስውርነት ሕይወት“ በሚል ርዕስ በሁለቱም ከተሞች የሬዲዮ ዘጋቢ ጽሁፍ ተሰርቷል።

የዚህ ዘጋቢ ጽሁፍ ዓላማ በመጀመሪያ ደረጃ በሁለቱም ከተሞች ውስጥ ስለሚገኙ ዓይነ ስወራንና 
የእይታ ችግር ያለባቸው ሰዎች በመግለጽ ሰፊው ሕዝብ ሁሉ ችግሩን እንዲያውቀው ማድረግ 
ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በአዲስ አበባ የሚገኙ ስራ ተቀጣሪዎች የድምጽ አዘገጃጀትና አቀራረብን 
ልምድ እንዲያካብቱና የጋዜጠኝነት ቴክኒካዊ ክህሎቶችን (ብቃት) ማዳበርን እንዲማሩ በግልጽ 
የታወጀ ግብ በመሆኑ ነው። በመጨረሻም “ቱጌዘር“ (“Together“) መንግስታዊ ያልሆነው 
ድርጅት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የራሳቸውን የድምጽ አዘገጃጀትና አቀራረብ 
በማዳበር በቅጂ አባዝተው ወደ ማህበረሰባቸው እንዲደርስ ያደርጋሉ። ቅድሚያ መሟላት 
የሚገባው የድምጽ መቅጃ ስቱዲዮ ሲሆን ይህም በዩኒቨርሲቲው ቅጥር ግቢው ወስጥ ስላለ በጋራ 
ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
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ተግባር ተኮር ማሳሌ 3፦
«በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» („Stadt in der 
Stadt“ - city witin the city) የተባለውና የአካቶ 
የእቅድ ጨዋታ ፕሮግራም፣

» ከኡልሪከ ቤርናርድ (Ulrike Bernard)፣ ሃውስ ሽታይንሽትራሰ - “Haus Steinstraße”  «

የላይፕዚግ የወደፊት ሁኔታ እንዴት ይሆን? የአዲስ አበባ የወደፊት ሁኔታስ እንዴት ይሆናል? 
ምን ዓይነት ከተሞችን ነው ማየት የምንፈልገው? ለዚህስ ምን ዓይነት አስተዋጽኦ ማበርከት 
እንችላለን?

ሰላማዊ ግንኙነትን፣ስምምነትን፣ መልካም፣ ስነ ምህዳራዊ እሴቶች ያላትና ፈጠራን በተሞላች 
ዓለም ውስጥ መኖር ብንችል ጥሩ አይደለምን?

“በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ” በተሰኘው የአካቶ የጨዋታ እቅዳችን በጨዋታ የተዋዛ 
አንዲት ከተማን የማህበረሰባዊ አካቶ ተሳትፎ  ሞዴል ለማድረግ የሚያስችሉ 
የማቀድ፣የመገንባትና የማንቀሳቀስ ተግባራት ይከናወናሉ። ይህ “በከተማ ውስጥ ያለች 
ከተማ” የተባለው መርሀ ግብር በላይፕዚግ  ከተማ የአስራ አንድ ዓመታት አፈጻጸም ብቃት ላይ 
የተመሰረተ ይሆናል። ይህ ክህሎቶችን የማስተሳሰር፣ ብቃትን፣ሀብትንና ግንኙነትን በማስተሳሰር 
በጋራ የሚከናወን ፕሮጀክት ተደርጎ የተነደፈ ፕሮጀክት ነው። አብሮ ለመኖር የዕውቀትና የባህል 
ሽግግር ቁልፍ ነገር መሆኑን እንረዳለን። በየዕለቱ ዕድሜያቸው ከ6 እስከ 12 የሚሆን 250 ሕጻናት 
የየራሳቸውን የእንጨት ከተማ መገንባት ይችላሉ።

ቲያትር፣ ስዕል፣ስፖርቶች፣ ዳንስ፣ የእጅ ስራዎች እና ጨዋታዎች፦ ሁሉም ነገር ሊሞከር ይችላል። 
በስልጠና ማዕከላት ልጆች የተለያዩ ዕደ ጥበባትን እና ተሞክሮዎችን እንዲሁም ዘላቂነት ባለው 
ሂደት የኢኮኖሚክስ፣ ስነ ምህዳርና ዴሞክራሲያዊ አመለካከቶችን በተግባር መማር ይችላሉ። 
የፕሮጀክቱ ተቀዳሚ ዓላማ ልጆች ያላቸውን እምቅ የፈጠራ ችሎታ ለይተው እንዲያውቁና 
ቴክኖሎጂን እንዲጠቀሙ ማስቻል ነው። ተቆጣጣሪዎቹ (ድጋፍ ሰጪዎቹ) በ13 እና 75 
ዓመታት ዕድሜ መካከል የሚገኙ ናቸው። እነርሱ ልጆችን ለመደገፍ ብቻ ተፈቅዶላቸዋል። 

ይህ “በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ” የተባለው ፕሮጀክት ሁሉንም ትውልዶች፣ የአካል ጉዳተኞችና 
ጉዳት አልባ ሰዎችን፣ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን፣ የተለያዩ የትምህርት ደረጃ ላይ የሚገኙና 
ከተለያዩ የጎሳ ቡድኖች፣ አገራትና የኃይማኖቶች አንጃዎች የመጡትን ሰዎችን ሁሉ ያካተተ 
ነው። የሚደገፈውም በበጎ ፈቃደኛ ዜጎች፣ በረጂ ድርጅቶች እና በከተማው መዘጋጃ ቤት ነው። 
ፕሮጀክቱ ፈጠራንና ተሰጥኦን የሚያበረታታ፣ በተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እና ተሳታፊዎች 
መካከል ወዳጅነትን ለመመስረት ይሰራል።

የዛሬዎቹ ልጆች የነገዎቹ ውሳኔ ሰጪዎች ናቸው። ዛሬ የተረዱትን ነገር ነገ ይተገብሩታል። 
በፕሮጀክቱ ውስጥ ዕለት ዕለት ድጋፍ ከሚሰጡት 120 ሰዎች 90 ከመቶው ደመወዝ ተከፋይ 
አይደሉም። እነዚህ ሰዎች የላይፕዚግ ከተማን የእቅድ በበጋው የዕረፍት ጊዜ በመጀመሪያዎቹ 
ሁለት ሳምንታት ውስጥ ይተገብራሉ። የላይፕዚግ ከተማ ከንቲባ ቡርክሃርድ ዩንግ (Burkhard 
Jung) ተቀዳሚ ፕሮጀክቱን የሚደግፉ ናቸው።

የማህበረሰብ አካቶ አሳታፊነት ልጆችና እንክብካቤ አድራጊዎች ሌሎች አካል ጉዳተኛ ተሳታፊዎችን 
መቀበል፣ መደገፍና ማበረታታት እንዲችሉ የሚያደርግ ነው። በዕረፍት ጊዜው የስልጠና ማዕከሉ 
ላይ ለሚሳተፉ ልጆች ይህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ተሞክሮ ነው። እነርሱ የነገዎቹ ውሳኔ ሰጪዎች 
ናቸው። አሁን የሚማሩት ነገር በኋላ ላይ አስተሳሰብና ድርጊታቸው ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። 
ማህበራዊ ችግር ያለባቸው ልጆች የቡድን ስራን ተምረው የሌላ ውሳኔዎችን በመቀበል የራሳቸውን 
ሀሳቦች ይተገብራሉ። ሌሎችን ሲቀበሉና ማህበራዊ ልማድና ወጎችን ሲያከብሩ እነርሱም 
እንደሚከበሩና ጓደኞቻቸውን አሳምነው ማስከተል እንደሚችሉ ይገነዘባሉ።

ከአስራ አንድ ዓመታት በኋላ ከአዲስ አበባ ጋር ተቀናጅተን የአካቶ ሀሳብ የቀረጸበት ከተማን 
ለመፍጠር በኢትዮጵያ ከሚገኙት አጋሮቻችን ተሞክሮ ብዙ እንማራለን። እያንዳንዱ የፕሮጀክቱ 
አጋር ጥንካሬን ማምጣት ብቻ ሳይሆን የየራሱን የመማር ግብም ማሳካት ይችላል። እኛ 
ኢትዮጵያዊያን አጋሮቻችን በየትኛው የትምህርት ስልትና ብቃት እንዲሁም ቅንጅታዊ አሰራር 
እንደሚከተሉ ማወቅ እንሻለን። የውጪ አገር ረዳቶቻችን መቻቻልና ዓለም አቀፍ ደረጃውን 
የጠበቀ ባህሪና ድባብ ያለው የልጆች ከተማ እንዲኖርና ከሌሎች አገራት የመጡ ሕጻናት (ለምሳሌ 
ስደተኞች ልጆች) የተሸለ ደህንነት እንዲሰማቸው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ልጆች፣ወጣቶችና 
አዋቂዎች ተሰጥኦቸውን በማዳበርና በማቀናጀት በማህበረሰቡ የተገፉ ሰዎችን ይደግፉ ዘንድ 
ልናበረታታቸው እንፈልጋለን። ከዚህ በተጨማሪ በጎ ፈቃደኞች ስራ አጦችንና በትምህርት ላይ 
ያሉ ሰዎችን ለስልጠና እንዲያመጡ እናበረታታለን። 
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ታሪክ እና ከ 2004 ዓ.ም ጀምሮ በከተሞች 
እህትማማችነት ስር ያሏቸው የተመረጡ 
ፕሮጀክቶች 

ታሪክ
በአዲስ አበባና ላይፕዚግ መካከል ያለው ትስስር ከ1960 ዎቹ ጀምሮ የነበረ ነው። በቀድሞዋ ምስራቅ 

ጀርመን (ጂ.ዲ.አር) ላይፕዚግ የአፍሪካ ጥናቶችና ተማሪዎች ማዕከል 
ነበረች። ከ1971 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ ከላይፕዚግ የተውጣጡ የህክምና 
ፕሮፌሰሮች በሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኘውን የጎንደር ህክምና ሳይንስ 
ኮሌጅን ለመገንባት እርዳታ አድርገዋል። ከዚህ በተጨማሪ የእርሻና 
ሌሎች የልማት አገልግሎቶች ድጋፍም ለኢትዮጵያ ተበርክቷል። 
አብዛኛው ወዳጅነት የተጀመረውም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ነው። 
„የላይፕዚግና አዲስ አበባ ከተሞች የወዳጅነት ማኅበር“ የተመሰረተው 
በ1994 ዓ.ም ነበር። ከሁለት ዓመታት በኋላም ከተሞቹ በይፋ 
ግንኙነት ጀመሩ። የሁለቱ ከተሞች ከንቲባዎች የነበሩት አቶ አርከበ 
ዕቁባይ ምትኩ እና አቶ ዎልፍጋንግ ቲፈንሴ (Wolfgang Tiefensee) 
በሁለቱ ከተሞች መካከል የሚፈጸመውን የአጋርነት ውል ታኅሣሥ 
2 ቀን 1997 ዓ.ም ተፈራረሙ።

የከተማ ልማት
ከ 2004 ዓ.ም ጀምሮ የሁለቱ ከተማ አስተዳደር ሰራተኞች በተለይ በከተማ ልማት እቅድ እና አጋሮች 

በተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ በቅርበት በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ። አዲስ 
አበባ የሚገኘው የላይፕዚግ አደባባይ በ2002 ዓ.ም (እ.አ.አ.በ 2010) 
የተመረቀ ሲሆን ላይፕዚግ የሚገኘው የአዲስ አበባ አደባባይ ደግሞ 
በ2007 ዓ.ም በይፋ ተመረቀ። የኢትዮጵያና የጀርመን ዲፕሎማሲያዊ 
ግንኙነት 100 ዓመት ሲሞላው የላይፕዚግ “ግራሲ“ ሙዚየም (Grassi 
museum) ትልቅ አውደ ርዕይ አዘጋጅቶ ነበር።102
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ስፖርቶችና የዜጎች ጉዞዎች
የላይፕዚግ ከተማ ጉጉትና ፍላጎት ያላቸው የማራቶን ሯጮች ያሏት ሲሆን አዲስ አበባ ደግሞ 

ታዋቂ አትሌቶች አሏት። በማራቶን የኦሎምፒክ ሻምፒዮኑ ኃይሌ 
ገብረ ስላሴ በ2009 ዓ.ም ወደ ላይፕዚግ መጥቶ ነበር። በ2008 
ዓ.ም ሁለት ኢትዮጵያዊያን የማራቶን ሯጮች ወደ ላይፕዚግ 
መጥተው ማራቶን ውድድር ተሳትፈው ነበር። በምላሹ ደግሞ 
የላይፕዚግ የልምድ ሯጮች በ2001 ዓ.ም  እና በ 2005 ዓ.ም  
በኢትዮጵያ በተደረገው የታላቁ ሩጫ ውድድር ላይ ተሳትፈዋል። 

የትምህርት ቤት አጋርነት
ፍረድሪክ-ሺለር-ጂምናዚየም (Friedrich-Schiller-secondary school) የተባለው የሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤት እና የዳግማዊ ምኒሊክ ከፍተኛ ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤቶች ለረጅም ጊዜ የኖረ ልምድ አላቸው። ሁለቱ 
ትምህርት ቤቶች በ1999 ዓ.ም የአጋርነት ስምምነት የተፈራረሙ 
ሲሆን የላይፕዚግ ወጣቶች በ 2005 ዓ.ም፣ በ2003 ዓ.ም እና 
በ2007 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ መጥተው ነበር። ይዘው የመጡትን 
እርዳታ ካበረከቱ በኋላ ወዳጆችን አግኝተዋል። በዳግማዊ ምኒሊክ 
ከፍተኛ መሰናዶ ትምህርት ቅጥር ግቢ ውስጥም አንድ የላይፕዚግ 
ክፍል ተከፍቷል።
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ትምህርት
በዓለም አቀፍ ጥናቶች፣ በህክምና፣ በልዩ ትምህርት ፋኩልቲ (ከ 2004 ዓ.ም ጀምሮ)፣ እና በሳይንስ 

ዘርፎች ዛሬም ድረስ የአዲስ አበባና ላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲዎቹ በጋራ 
በመስራት ላይ ይገኛሉ።

የላይፕዚግ ዱር እንስሳት ፓርክ (ዙ-zoo) 
ጠቆር ያለ ጋማ ያላቸው የኢትዮጵያ አንበሶች በቁጥር ጥቂት ናቸው። በአዲስ አበባ  በጠባብ የሽቦ 

አጥር ውስጥ ይኖራሉ። በመጀመሪያ የላይፕዚግ የእንስሳት ጤና 
ፕሮፌሰር የሆኑት ክላውስ ኦይለንበርገር (Prof. Klaus Eulenber-
ger) በአንበሶቹ የእርባታ ሂደት ላይ ሙያዊ ምክር ሰጥተው ነበር። 
ከዚያም በጋራ በአዲስ አበባ ለአንበሶቹ አዲስ መኖሪያ ስፍራን 
ለመገንባት የዲዛይን ስራውን ለመጀመር ዕቅድ ወጣ። በአሁኑ 
ወቅት የግንባታ ስራው በመካሄድ ላይ ይገኛል።በጸደይ ወራት 2011 
ዓ.ም በፒኮክ ፓርክ ምረቃው በይፋ ይካሄዳል።

ሙዚቃ
በ1997 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ የላይፕዚግ ወጣቶች በአዲስ አበባ የሙዚቃ ዝግጅታቸውን አቀረቡ። 

በመቀጠልም እ.አ.አ በ2007 ዓ.ም በ ዲርክ ኤንትሎይትነር (Dirk 
Entleutner) የሚመራና 60 ሙዚቀኞችን ከነሙሉ መሳሪያቸው 
የያዘ አንድ የወጣቶች ሲንፎኒ ኦርኬስተራ ቡድን (JSO) ወደ 
አዲስ አበባ መጥቶ ነበር። በእያንዳንዱ ቀን ከያሬድ ሙዚቃ 
ትምህርት ቤት የሙዚቃ ተማሪዎች ጋር  ኮንሰርት ይቀርብ ነበረ። 
በመስከረም 2009 ዓ.ም ደግሞ  በላይፕዚግ ወዳጅነት ማኅበር 
በኩል በላይፕዚግ  ለኢትዮጵያ አዲስ ዓመት በተደረገው ዝግጅት 
ላይ የያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ለመጀመርያ ጊዜ 
ተጋብዘው ነበር። በሚያዚያ 2009 ዓ.ም ደግሞ የላይፕዚግ የሲንፎኒ 
ኦርኬስትራ የላይፕዚግ ከተማ ዋና ከንቲባ ቡርክሃርድ ዩንግን 
(Burkhard Jung) በማጀብ ወደ አዲስ አበባ መጥተው ከያሬድ 
ሙዚቃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር በመቀናጀት የላይፕዚግ 
የባቡር ትራንስፖርት ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ እና በጀርመን ኤምባሲ 
በተደረገው ዝግጅት ላይ በጋራ የሙዚቃ ኮንሰርት አቅርበዋል። 
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የፕሬስ ግምገማ

“Leipziger Volkszeitung“ በተባለው የላይፕዚግ ጋዜጣ ላይ ላይ የቀረቡ ጽሁፎች፦
 • “ከአዲስ አበባ ጋር የተሰራው የሶስት ዓመታት ፕሮጀክት“፣ 17/02/2009 ዓ.ም
 • “አካቶ በጀርመናዊያንና ኢትዮጵያዊያን እይታ“፣ 30/02/2009 ዓ.ም 
 • “በኢትዮጵያ በጨለማ የተቋደሰው እራት“ ፣ 15/05/2009 ዓ/ም 
 • “ጨዋና በርካታ ስጦታዎች“፣ 30/05/2009 ዓ/ም

በጀርመን የቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት ዜና መጽሄት ላይ፦
• “አካቶ ስራ የቀደመችው የላይፕዚግ ከተማ“፣ በ ታህሳስ 2009 ዓ.ም በላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር 
መጽሄት ላይ 

“አካቶ ስራ የቀደመችው የላይፕዚግ ከተማ“፣ በ ታህሳስ 2009 ዓ.ም በላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር መጽሄት 
ላይ (Amtsblatt) 
• “የአካቶ ከተሞች፡- ላይፕዚግና አዲስ አበባ የጀመሩት ፐሮጀክት“ ፣ ጥቅምት 2009 ዓ.ም  
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የሕዝብ ግንኙነት ስራዎች

ስለ ፕሮጀክቱ የቀረቡ ገለጻዎች

•በከተማ ምክር ቤቱ የባለሙያዎች ኮሚቴ የቀረቡ ገለጻዎች 
» ዶ/ር ጋብሪኤል ጎልድፉስ (Dr. Gabriele Goldfuss) እና ካትያ ሮሎፍ (Katja 
Roloff )፣የካቲት 2009 ዓ.ም (እ.አ.አ. የካቲት 2017)

•በላይፕዚግ የአካል ጉዳተኞች አማካሪ ኮሚቴ እና በላይፕዚግ አካል ጉዳተኞች ማህበር ባሉበት 
የቀረቡ ገለጻዎች 
» ኢሪስ ሮሽ (Iris Rösch)፣ መጋቢት 2009 ዓ.ም

•በላይፕዚግ የከተማ ቤተ መጻሕፍት የተሰጠ ገለጻ 
» አናሌና አሪንግ (Annalena Aring)፣ መጋቢት 2009 ዓ.ም

•በላይፕዚግ የሴቶች ጥምረት (ኔትዎረክ) አባላት ባሉበት የቀረበ ገለጻ 
» ሽተፋኒ ፎን አረቲን (Stephanie von Aretin)፣መስከረም 2010 ዓ.ም

•  ከጸረ መድልዎ ቢሮ ጋር በተደረገው የጋራ ጉዞ ላይ የቀረበ ገለጻ 
» ሮዝ ጆክች (Rose Jokic) እና አንድሬያስ ሆዊለር (Andreas Howiller)፣ መኸር 2010 ዓ.ም

ክፍል 4
የባለሙያ ማብራሪያዎች · ፕሮቶኮሎች
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“ብዝሀነትን በመተግበር ወደ አካቶ እያመራች 
ያለችው የላይፕዚግ ከተማ” ˝Living Diversity- 
Leipzig on the way to inclusion˝ በሚል መሪ ቃል 
የተከበረው የላይፕዚግ ከተማ ትምህርት ጉባኤ 

“ብዝሀነትን በመተግበር ወደ አካቶ እያመራች ያለችው የላይፕዚግ ከተማ” (˝Living Diversi-
ty- Leipzig on the way to inclusion˝) በሚል መሪ ቃል በተከበረው 7 ኛው የላይፕዚግ 
ከተማ ትምህርት ጉባኤ፣በትምህርቱ ተቋማት ውስጥ የአካቶ ስራውን ለማጠናቀር በሚታቀዱትን 
ርምጃዎች ላይ ውይይት ተካሂዷል። በመቀጠልም ተሳታፊዎቹ የተለያዩ ተቋማትን ጎብኝተው 
እዚያም ውይይቶችን አደረጉ።

የትምህርት ጉባኤ በሚከተሉት ርእሶች ዙሪያ አውደ ጥናቶችን (ወርክሾፖችን) አቀርቧል፦
•  የምልክት ቋንቋ
•  ቀላል ቋንቋ
•  እያደጉ የሚሄዱ አማራጭ የመገናኛ ስልቶች፣ ዘዴዎችና ቅርጾች 

(Augmentative and alternative communication - AAC)
•  ከአካቶ (ማካተቱ) አመልካች ኢንዴክስ (index) ጋር መሥራት
•  ግንኙነት (ኮምዩኒከሸን - communication)

ቁልፍ ጥያቄዎች የሚከተሉት ነበሩ፦
•  በማህበረሰቡ ውስጥ የአካል ጉዳተኞች የሚኖራቸውን ድርሻን ለማሻሻል የሚያስችል ሂደት 
ምን ይመስላል?

•  ሰራተኞችስ እንዴት እነዲሳተፉ ይበረታታሉ?

ለላይፕዚግ ከተማ ትምህርት ጉባኤ  የሚጠቅሙ ጥቅሶች 

ራልፍ በርገር (Ralf Berger)፣ የዛክሰን ክልል የትምህርት ኤጀንሲ፣ የላይፕዚግ ከተማ ቅርንጫፍ 

ኃላፊ »ትምህርት ቤቶች በተሰጠው ማዕቀፍ ውስጥ የአካቶ ስራቸውን ለማከናወን ጀምረዋል። 

ይህን በሚያደርጉበት ጊዜ ልዩ የትምህርት ድጋፍ የሚስፈልጋቸውን ልጆች ለየብቻ ድጋፍ 

መስጠት፣ በሽግግር ወቅት መርዳት እና ሙያ ሥልጠናቸውን በመምረጥ ላይ እንደግፋቸዋለን።

ፕሮፈሰር ዶክተር አንድረአስ ሂንጽ (Prof. Dr. Andreas Hinz)፣በሃለ-ዊትንበርግ ማርቲን 

ሉተር ዩኒቨርሲቲ፣የመልሶ ማቋቋሚያ ትምህርት ተቋም፣ በከተማ መካተት ሥራ አመልካች 

ኢንዴክስ (index) አዘጋጅ፦ »የዛክሰን ትምህርት ቤት ህግ የተባበሩት መንግስታት የአካል 

ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት ከተደነገጉትን መስፈርቶች  በጣም ርቆ ስለሚገኝ በዛክሶኒ 

ውስጥ በአካቶ ትምህርት መጥፎ ጅማሮ ነበረው። (…) እንደ አስፈላጊነቱ ገንዘብ መመደብ እና 

የትምህርት አቀርቦቶች በብዛት ሳይሆን በጥራት ማጠናከር አስፈላጊ ነው።  

 አካቶ ሐሳብን መኖር ማለት ማንም ሳያገሉና 

በይሉኝታ ሌሎችንም ባቀፈ መልኩ ነገሮችን 

ማጤን ማለት ነው። እዚያ ላይ በዚህ መንገድ ብቻ 

ይሁን የሚል ምትሀታዊ አቀባበል የለም። እያንዳንዱ 

ተቋም የየራሱን መንገድ መፈለግ አለበት። 

የምንከተለው መመሪያና የሚመራን ፍኖተ ካርታ 

ከሌለ የየራሳችንን መንገድ ማግኘት አስቸጋሪ 

ይሆናል። ይህ የትምህርት ጉባኤ ከሌሎች ነገሮች 

በተጨመሪ ይህንን መመሪያ ያዘጋጃል።

ፕሮፊሰር ዶክተር ቶማስ ፋቢን (Prof. Dr. Thomas 

Fabian) ፣ የላይፕዚግ ከተማ የወጣቶች፣ ማህበራዊ 

ጉዳይ፣ የጤና እና የትምህርት ቤቶች ከንቲባ
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የባለሙያ ማብራሪያ 1፦ ለአካል ጉዳተኞች 
የሚሰጠው ድጋፍና አገልግሎት

»  ከጀኒ ሪህተር (Jenny Richter)፣ የላይፕዚግ ከተማ የወጣቶች፣ ማህበራዊ ጉዳይ፣ የጤና 
እና የትምህርት ቤቶች ክፍል፣ የማህበራዊ ደህንነት ቢሮ «

የጀርመን ማህበራዊ ሥርዓት ሁላቀፍ ግን ውስብስብ በመሆኑ የሚከተሉትን ምሳሌዎችን 
ከጨቅላ ሕጻናት ትምህርት፣ከትምህርት ቤቶች፣ከስራ እና ከራስ-ተኮር ኑሮ ያሳያሉ፦

 • የገንዘብ ድጋፍ በሚከተሉት ተቋማት 
አገልግሎቶች የሚሰጥ ነው፦ የጡረታ 
ዋስትና፣ የጤና ዋስትና፣የፌደራል የሥራና 
ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲ፣ የአደጋ ዋስትና፣ 
የጦርነት ሰለባዎች አገልግሎት፣ ማህበራዊ 
ደህንነት እርዳታ፣ የወጣቶች ደህንነት
 • የላይፕዚግ ከተማ ከ18 ዓመት በታችና ከ65 
ዓመት በላይ ላሉ ሰዎች በቀን እንክብካቤ 
ተቋማት፣ በትምህርት ቤቶች ውስጥ እና 
በቤታቸው ውስጥ ተመላላሽ እርዳታ 

አገልግሎት የመስጠት ኃላፊነት አለው።
 • የዛክሰን ክልል የማህበራዊ ደህንነት 
ማህበር ከ18-65 ዓመት እድሜ ላላቸው 
ሰዎች አገልግሎቶች ይሰጣል ለምሳሌ 
በማምረቻ ቦታዎች፣ በሆስፒታል ውስጥ እና 
በቤታቸው ውስጥ ተመላላሽ እንክብካቤ 
አገልግሎት ይሰጣል።
 •በ2007 ዓ.ም የላይፕዚግ ከተማ ለአካል 
ጉዳተኞች  በጠቅላላ 95.7 ሚሊዮን ዩሮ 
ወጪ አድርጓል።

ምሳሌ 1፦  
የጨቅላ ሕጻናት ትምህርት

ዓላማ፦ ሁሉም ህፃናት የኑሮ 

ደረጃቸውም ሆነ የአካል 

ጉዳተኛነታቸው ሁኔታዎችን 

ግምት ውስጥ ሳያስገባ በመዋዕለ 

ሕጻናት ማዕከል ውስጥ መካፈል 

ይችላሉ። 

በ2007 ዓ.ም በጠቅላላው 25,358 ሕፃናትን 
በእንክብካቤ ማዕከላት ውስጥ አስተናግደዋል። 
ከእነዚህ ውስጥ 1090 ልዩ እንክብካቤ 
የሚያስፈልጋቸው ልጆች ነበሩ። ከነዚህ ውስጥ 
796 ህጻናት በመቀላቀል አቀራረብ በመደበኛ 
ማዕከል ውስጥ ተንከባክበዋል።
ልዩ ድጋፍ ከሚያሰፈልጋቸው ልጆች መካከል 
75 በመቶ በመቀላቀል አቀራረብ እየተስተናገዱ 
ሲሆን ይህ መጠን ከ 2002 ዓ.ም ጀምሮ  
አሁንም እንዳለ ቆይቷል።

ምሳሌ 2፦   
በትምህርት ቤት የሚሰጠው ትምህርት

ዓላማ፦ አካል ጉዳተኛ የሆኑና 

ጉዳት አልባ ተማሪዎች በመደበኛ 

ትምህርት ቤቶች ውስጥ፣ አብረው 

እንዲማሩ የወላጆቻቸው ፍላጎት 

ከሆነ፣በአንድ ላይ ይማራሉ።

በ2002/03 ዓ.ም የትምህርት ዘመን 
ከጠቅላላው 36,665 ተማሪዎች ውስጥ 
3,545 ልዩ ዕርዳታ የሚስፈልጋቸውን (ልዩ 
ፍላጎት) ተማሪዎችን ያካተተ ሲሆን ከእነዚህ 
ውስጥ 933 በመደበኛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 
ከሌሎች ልጆች ጋር በአንድ ላይ ተምረዋል። 
ስለዚህ በመቀላቀል አቀራረብ የሚማሩ 
ተማሪዎች ቁጥር 26.3 በመቶ ደርሷል። 
በ2002/03 ዓ.ም የትምህርት ዘመን 
ከጠቅላላው 36,665 ተማሪዎች ውስጥ 
3,545 ልዩ ዕርዳታ የሚስፈልጋቸውን (ልዩ 
ፍላጎት) ተማሪዎችን ያካተተ ሲሆን ከእነዚህ 
ውስጥ 933 በመደበኛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 
ከሌሎች ልጆች ጋር በአንድ ላይ ተምረዋል። 
ስለዚህ በመቀላቀል አቀራረብ የሚማሩ 
ተማሪዎች ቁጥር 26.3 በመቶ ደርሷል።  
በ2007/08 ዓ.ም የትምህርት ዘመን ከ 45,729 
ተማሪዎች ውስጥ 4109 ተማሪዎች ልዩ ድጋፍ 
አስፈልጓቸዋል።ከነዚህም ውስጥ 1555 
ተማሪዎች በመቀላቀል አቀራረብ በመደበኛ 
ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተምረዋል። ስለዚህ 
በመቀላቀል አቀራረብ የሚማሩት ተማሪዎች 
መጠን 37.8 በመቶ ደርሷል።  
ከ 2002 ዓ.ም እስከ 2007 ዓ.ም ድረስ ባለው 
ጊዜ ውስጥ በመቀላቀል አቀራረብ የሚማሩ 
ተማሪዎች ቁጥር በጣም እየጨመረ ሲሄድ 
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በሁሉም ልዩ ፍላጎት ዘርፎች ውስጥ እኩል 
በሚባል ደረጃ ተሰራጭቶ የሚገኝ ሳይሆን 
በተለይም በስሜታዊ እና ማኅበራዊ ልማትና 
ቋንቋ ቅድሚያዎች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ 
አሳይቷል።

ምሳሌ 3፦  
ስራ በላይፕዚግ ዱር እንስሳት ፓርክ (ዙ) ውስጥ 

“Lebenshilfe“ የተባለው ድርጅት  ውጫዊ 
የስራ ቦታዎች በማምረቻ ቦታ ውስጥ ለአካል 
ጉዳተኞች ለሚሰጡት ተጓዳኝ ስራዎች ምሳሌ 
ናቸው።
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የባለሙያ ማብራሪያ 2፦ አንድ አካቶ ምርምር 
ፕሮጀክት - ባህላዊ መመሪያ „Einfach Leipzig“ 
(„ላይፕዚግ በቀላሉ“)

»  ከፕሮፌሰር ዶ/ር ሳስኪያ ሹፕነር (Saskia Schuppner)፣ የላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ የሥነ 
ትምህርት ፋኩሊቲ፣ የትምህርት (ፔዳጎጂ) ክፍል በተለይ ትኩረት የተሰጠው የአእምሮ 
እድገትን በተመለከተ  «

አሳታፊ አካቶ ምርምር ሲባል „በአንድ ላይ አብሮ ምርምር ማድረግ“ ማለት ነው። ምርምር በሚደረግበት 
ወቅት ምሁራን ለብቻቸው ምርምር ማድረግ ሳይሆን፣ ግን ዋና ዋና ባለድርሻዎች የተባሉትን፣የመማር 
ችግር ያለባቸውን ሰዎች በምርምሩ ሥራ ውስጥ በቀጥታ ማሳተፍ ሲችሉ ነው።

ምርምር የሚከተሉትን ነጥቦች ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርበታል፦

 •ለአካል ጉዳተኞች የኑሮ ሁኔታቸውን 
ለማሻሻል የሚያስችል መሳሪያ መሆን፣
 • የአካለ ጉዳተኞች ማህበራት ወይም 
ድርጅቶች ምርምርን የሚያዙት ደንበኞች 
መሆን፣ 
 •ተመራማሪዎች ለአካል ጉዳተኞች ማኅበራት 
እና ድርጅቶች የሚያደረጉትን ምርምር ስራ 
ተጠያቂ መሆን፣
 • የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች በራሳቸው 
በተመራማሪነት መስራት እንዲችሉ 

ማመቻቸት፣
 •ምርምር የአካል ጉዳተኝነት ልምድ ካላቸው 
ሰዎች የሚኖራቸውን የፖለቲካ ፍላጎት 
ተግባራዊ ለማድረግ ያተኮር መሆን፣
 •አካል ጉዳት ልምድ ላላቸው ሰዎች 
የምርምር ውጤቶችን የመቆጣጠርና 
የመገምገም ዕድል ማግኘት፣የሚሉትን ሁሉ 
ያጠቃልላል። 

በምርምር ላይ የአካል ጉዳት ልምድ ያላቸው ሰዎች የሚኖራቸው 
የሥራ ድርሻ:

 •ተባባሪ ተመራማሪ በመሆን
 • የአማካሪ ቦርድ አባላት በመሆን
 •ቃለ መጠይቅ የሚያደርጉ ሰዎች በመሆን
 • የምርምር ህትመቶች የሚያወጣ አሳታሚ ወይም ተባባሪ አሳታሚ በመሆን

 በቆይታችን ወቅት እንደተረዳነው ጀርመን 

ምንም ቢሆን ለአካል ጉዳተኞች ተደራሽ የሆነ 

ማህበረሰብ እንዳልሆነ ነው። በዓለም ደቡብ 

ያለነው አንዳንዴ እንደምናምነው አለመሆኑን 

ተረድተናል።

መርዳሳ ካሳዬ 

የጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት የማህበራዊ 

አገልግሎት አስተባባሪ
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አካቶ ምርምር ፕሮጀክት ያለው አቀራረብ:

 •በላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛነት የጋራ 
ምርምር ስብሰባዎችን ማካሄድ
 • የባህል ተቋማት ተደራሽነትን በሚመለከት 
ያሉበት ሁኔታውን ለማጣራት የመመዘኛ 
መስፈርት ዝርዝርን ማዘጋጀት

 •በላይፕዚግ የሚገኙ የባህል ተቋማትን 
መጎብኝት
 • የምርምር ሪፖርትን በጋራ መፃፍ
 • የባህል መመሪያን በቀላል ቋንቋ ማዘጋጀት

የባለሙያ ማብራሪያ 3፦ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
ስር ያለው የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል (SNSO) 
ሥራ እና አደረጃጀት 

»  ከ ዶ/ር ሰዋለም ፀጋ፣
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል መምህርና ዳይሬክተር «

ዶ/ር ሰዋለም በዩኒቨርሲቲው ከ333 የአካል ጉዳተኞች ተማሪዎች መካከል (255 ወንዶች እና 78 
ሴቶች) የተደረገውን የጥያቄዎች ውጤት ያቀርባሉ፦

የጥናት መስኮች፦
ተማሪዎቹ በ46 የጥናት መስኮች ውስጥ የተመዘገቡ ናቸው። 
በብዛት የተጠቀሰው የጥናት መስክ ሕግ (57) ሲሆን ከዚያ በኋላ የአማርኛ ቋንቋ (54) እና 
ማሕበራዊ ስራም (40) ነበረበት።
ምንም እንኳን አስገዳጅ ደንቦች ቢኖሩም፣አንዳንድ ክፍሎች (ዲፓርትመንቶች) አካል ጉዳተኞችን 
አይቀበሉም።

ምክንያቶቹ ብዙ ናቸው። ከብዙዎቹ ምክንያቶች መካከል ለምሳሌ ፕሮፌሰሮች ከነሱ ጋር እንዴት 
መስራት እንደሚችሉ አለማወቃቸውና፣በጥናት መስክ ውስጥ (ምህንድስና) ምንም የምልክት 
ቋንቋ አስተርጓሚ ወይም የደህንነት ዋስትና አለመኖሩ ይጠቀሳሉ። ሆኖም ቀስ በቀስ ክፍሎቹ 
እየተከፈቱ ነው፣ ለምሳሌ 
 •በስፖርት ሳይንስ በ2008 ዓ.ም 5 የአካል ጉዳተኞች ተማሪዎች 
 •በሙዚቃ አንድ የዓይነ ስውር ተማሪ
 •በቲያትር አንድ የተሽከርካሪ ወንበር ተጠቃሚ እንዳለ መጥቀስ ይቻላል

የአካል ጉዳት መንስኤዎች፦
 • 16.5 በመቶ ከትውልድ ጀምሮ 
 • 14 በመቶ መንስዔው የማይታወቅ 
 • 13 በመቶ ኩፍኝ 
 • 7.8 በመቶ የፀሐይ ጨረር
 • 7.5 በመቶ የፖሊዮንና ሌሎች ምክንያቶች

የአካል ጉዳት ዓይነቶች፦
 • 59 መስማት የተሳናቸው
 • 79 አካላዊ ስንክልና ያላቸው
 • 191 ማየት የተሳናቸው
 • የተለያዩ ስንክልና ያላቸው ተማሪዎች እና
 •አንድ በከፊል የማየት የተሳነው ተማሪ

የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል (SNSO) አደረጃጀት እና 
እንቅስቃሴዎች
ለተለያዩ የአካል ጉዳት ዓይነቶች „ክበቦች“ ሲኖሩ ከነሱ መካከል አንዱ የተለያዩ የአካል ጉዳቶች 
ላሉባቸው ተማሪዎች የተመሠረተ ነው። ክበቦቹ ለአባላቶቻቸው መረጃ ያስተላልፋሉ። በተለያ 
ወቅት እንቅስቃሴዎችን ለምሳሌ የዓለም አካል ጉዳተኞች ቀን፣ የዓይነ ስውራን ዱላ ቀንና መስማት 
የተሳናቸው ሰዎች ሳምንት የመሳሰሉትን ክስተቶች ያደራጃሉ። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ለሁሉም 
ክፍት ከመሆናቸውም በላይ „የሰዎችን ግንዛቤን ለመቀስቀስ አመቺ ዘዴ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል“።

የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል (SNSO) እንዴት ነው የሚረዳው?
 •ቁሳቁስና በተስማሚ ቴክኖሎጂዎች እንዲሁም የሰው ሠራሽ  
የሰውነት ክፍሎች (prostheses, artifi cial limbs) ሲያሰፈልጉ 
በመስጠት
 •ግንዛቤን በማሳደግ
 •ለዕለት ተዕለት ሕይወትን ችግር ለመወጣት ተግባራዊ እርዳታና 
ምክር በመስጠት 
 •ከክፍል ውጪ በሚደረጉ አካቶ አቀርቦቶች በማሳተፍ
 •ተደራሽነትን በማመቻቸት - ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ 
አምስት የተሸከርካሪ ወንበር እርከኖች (ramps) ተገንብተዋል። 
 •ለአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችና በጎ ፈቃደኞች ማረፊያ

የት ነው የገንዘብ ዕርዳታ የሚፈለገው?
 •በኩባንያዎች ለተማሪዎች ድጋፍ (corporate sponsorship) 
መልክ ለማቀናጀት፦
 •ልብስ አበል (በአሁኑ ጊዜ 500 ብር በዓመት)፣ የኪስ ገንዘብ 
በባንክ ሂሳብ (በአሁኑ ጊዜ 120 ብር በወር)
 • የፕሮፌሰሮች ግንዛቤን ለማሳደግ (ለመርዳት ያላቸው ፍላጎት 
የተለያየ በመሆኑ)

የብሬይል ወረቀት፣ 
የድምጽ መጻሕፍት፣
የጽሑፍ ሰሌዳዎች (sten-
cils)፣ በዲጂት የሚቀርጹ 
መሳሪያዎች፣
ባትሪዎች፣ማተምና ፎቶ 
ኮፒ ማድረግ

“ጃውስ“ (jaws) የተባለው 
የኮምፒዩተር ሶፍትዌር 
ያላቸው ኮምፒውተሮች፣
የቀረጻ ስቱዲዮዎች ወዘተ
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 •ለፕሮጀክቶች እና ለኦዲዮ ቅጂዎች መስሪያ ቤቶች ባለሙያዎች 
ለማግኘት እና የተሻለ ደመወዝ መክፈል 
 •በሁለተኛ ዲግሪ ፕሮግራም (ማስተርስ) የትምህርት ግብር 
መክፈል
 •በሌሎች የኢትዮጵያዊ ዩኒቨርሲቲዎች ለአካል ጉዳተኞች 
አገልግሎት-ስጪ ተቋማትን ማቋቋም

•ተደራሽነትን ለማመቻቸት ለሚደረጉ ተጨማሪ እርምጃዎች 
•ለመናፈስ የሚደረጉ ጉዞዎችን፣ የመዝናኛ 
እንቅስቃሴዎችን፣ተግባራዊ የሆነ ሙያ ስልጠናን ማከናወን

• የኮምፒዩተርና የብሬይል ስልጠና ማከናወን 

እስከአሁን ድረስ 
በአነስተኛ ክፍያ  
ከመፅሐፎች የድምፅ 
ቅጂ የሚያደርግ ሰው 
አልተገኝም።

አካል ጉዳተኝነት በእርግጥ አለመቻልነት 

አይደለም።

ቃልኪዳን ሽመልስ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች 

ብሔራዊ ማህበራት ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት
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የባለሙያ ማብራሪያ 4፦ የኢትዮጵያ አካል 
ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበራት ፌዴሬሽን 
(FENAPD)

»  ከቃልኪዳን ሽመልስ፣ የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ብሔራዊ ማህበራት ፌዴሬሽን 
ፕሬዝዳንት «

መቅድም
ብዙ ሰዎች „ድብቅ የሆነ የአካል ጉዳት“ አላቸው (በግልጽ የማይታይ ጉዳት)፣ የአዕምሮ እድገትን 
ደረጃ የሚያሳይ፣ይህም ስሜታዊ-ማኅበራዊና የአእምሮ ውጥረትን የሚያመለከት ሊሆን ይችላል።
እዚህ ላይ የመንስኤው ምርምር ገና የዳበረ ካለመሆኑ ሌላ፣በድጋፍ-መስጫ ፕሮግራሞችም ውስጥ 
እነዚህ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ችላ ይባላሉ።

የአካል ጉዳት መንስኤዎች
በአካል ጉዳት እና በድህነት መካከል ትስስር 
አለ ለምሳሌ 
 •በውሃ ብክለት
 •በንጽህና ጉድለት
 • ጎጂ ባህላዊ እምነቶች
ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ አካል ጉዳተኝነት 
መለኮታዊ እርግማን ስለሆነ፣ እነዚህ ሰዎች 
በህብረተሰብ ላይ ሸክም ናቸው በማለት 
ብዙ ሰዎች ያምናሉ። ይህም እምነት የአካል 

ጉዳተኛ ልጆች ምንም መብት የሌላቸው 
ስለሚያስመስል ከኅብረተሰቡ መገለል 
አለባቸው ወደሚለው አሰተሳሰብ ያመራል። 
95 በመቶ አካል ጉዳተኞች በአስከፊ ድህነት 
ውስጥ የሚኖሩ ሲሆን በእጅጉ የተጎዱ እና 
የተገለሉ ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ አካል 
ጉዳተኞች የሚረዱት በቤተሰቦቻቸው እና 
ጓደኞቻቸው ሲሆን በትንሽ አጋጣሚዎች ብቻ 
ከድርጅቶች ድጋፍ ያገኛሉ። 

ስለ FENAPD ፌዴሬሽን ዋና መረጃ
ከ1988 ዓ.ም ጀምሮ ስድስት የኢትዮጵያ 
የአካል ጉዳት ድርጅቶችን የሚያቅፈው ጃንጥላ 
ድርጅት (FENAPD) ተቋቁመ። ዓላማቸውም 
የአካል ጉዳተኞችን ሕይወት ለማሻሻል እና 
መድልዎን ለመቋቋም ሲሆን ተግባራቸው 
ሕጎችን ማስፈጸም ሳይሆን ፕሮጀክቶችን 
ለማቀናጀት ነበር። ፌዴሬሽኑ የአካል ጉዳትነትን 
በተመለከተ የተሻለ ግንዛቤ እንዲዳበር ማገዝ 

እና የተሻሉ ስታትስቲክስ መረጃዎች እንዲኖሩ 
በማቀድ ድርጅቶች አካል ጉዳተኞችን እንዴት 
መያዝ እንዳለባቸው መምከር ነው። ከዚህም 
በላይ አካል ጉዳተኞች ራሳቸውን እንዲችሉ 
መርዳት እና አውታረመረቦችን ማመቻቸት 
ያቅዳል። ፌዴሬሽኑ በአሥራ አንድ ንዑስ-
ድርጅቶች ውስጥ 6000 አባላት ያሏቸው 6 
ቅርንጫፎች አሉት።

የገንዘብ ድጋፍ ከሚከተሉት ድርጅቶች ያገኛል፦
 • የዓለም አቀፍ የሥራ ድርጅት (ILO)፣ የዓለም ባንክ፣ የአየርላንድ ትብብር (Irish Aid)፣ አክሽን 
ኤይድ (Action Aid)፣ ወርልድ ቪሽን (World Vision) እና ሌሎችም።

የባለሙያ ማብራሪያ 5፦ በኢትዮጵያ ውስጥ 
አካል ጉዳተኞች እንዴት አንደሚደገፉ

»  ከባሩህ አበበ እና ሳሚት ኬኖ፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ «

ሕጋዊ መሠረቶች

በተባበሩት መንግስታት የአካል ጉዳተኞች መብቶች ስምምነት አቅጣጫ በመከተል ተቀረጠው 
የሕገ መንግስቱ መርሆዎች (በአንቀጽ 41 እና 91) በ 2003 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሕግ ሆኖ ጸድቋል። 
የአረጋውያን፣ የወላጅ አልባ ሕፃናት እና የአካል ጉዳተኞች ፍላጎትን የሚያስተናገድ የፀረ ዘር 
መድልዎ ቢሮም አለ።
ከዚህ በተጨማሪ በችግር ላይ ለሚገኙ ሰዎች የስራ ቦታ ይፈጠርላቸው የሚል ህጋዊ አንቀፅ 
ተጨምሯል። ከዚህም ባሻገር ሰባት ያልተለመዱ አደገኛ ሁኔታዎችን በመዘርዘር፣  አካል 
ጉደተኖችን መንግሥት በእለታዊ ኑሯቸው ውስት አገልግሎትን የመስጠት ግዴታ አለበት ሲል 
ደንግጓል። አካል ጉዳተኝነት  ከእነሱ መካከል አንዱ ነው።

አንድ አጠቃላይ ህግ አለ። በአገሪቱ በቤት ባለቤቶች በኩል የሚገነቡ ሕንጻዎች በመብት እኩልነት 
መርህ መሠረት ለአካል ጉዳተኞች ተጠቃሚነትና በቀላሉ ተደራሽ መሆናቸውን ማረጋገጥ 
ይገባቸዋል። በስራ ቦታ ላይ በአካል ጉዳት ላይ የተመሰረተ ማናቸውም አይነት መድልዎ 
እንዳይፈፀም ክልክል ነው። አካል ጉዳተኞችን የሚቀጥሩ ኩባንያዎች በመንግሥት ይደግፋሉ። 
ከ 60 ከመቶ በላይ አካል ጉዳተኛ ሠራተኞች ላሏቸው ኩባንያዎች የታክስ ቅናሽ ይደረግላቸዋል።

የመንግሥት ድጋፍ ምሳሌዎች፦

 • የአካል ጉዳተኞች ስፖርት አቀርቦቶች
 • የነጻ ትምህርት ድጎማ (እስኮላርሺፕ)
 • የመጽሐፍ  መግዣ ገንዘብ እና የኪስ ገንዘብ
 •በቁጠባ ፕሮግራም ስር አዳዲስ ከተገነቡት 
ማህበራዊ መኖሪያ ቤቶች 5 በመቶ ለአካል 
ጉዳተኛ ገዢዎች የተያዙ ናቸው።

የፌዴሬሽኑ ወቅታዊ አጀንዳ
በህጉ መሠረት በአገሪቱ የሚሠሩ የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የሚገነቧቸው ሁሉም ለአካል 
ጉዳተኞች ተጠቃሚነትና በቀላሉ ተደራሽ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባቸዋል። አካል ጉዳተኞች 
የሥራ ቦታ ማግኘት እንዲችሉ፣ አሁን ቅድመ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ያስፈልጋል።
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የባለሙያ ማብራሪያ 6፦ በአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር የትምህርት ቢሮ ውስጥ የሚገኘው 
የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል

»
 ከአቶ አስቻለው፣የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ቢሮ የልዩ ፍላጎት ትምህርት 
ክፍል «

በትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚማሩ አካለ-ጉዳተኛ ልጆች ፦

በአዲስ አበባ ውስጥ 217 የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ 806 የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት 
ቤቶች እና 1100 መዋዕለ ሕጻናት ይገኛሉ።

በ2004/05 ዓ.ም እና በ2008/09 ዓ.ም መካከል ባለው ወቅት ትምህርትን የጀመሩት የአካል 
ጉዳተኛ ልጆች፦ 
 •በ2004/05 ዓ.ም ከ 1,922 ልጆች 1,004 
ወንዶች እና 918 ሴቶች ነበሩ።

 •በ2008/09 ዓ.ም ከ 27,178 ልጆች 14,005 
ወንዶች እና 13,173 ሴቶች ነበሩ።

ይህ 92.9 በመቶ ጭማሪ ቢሆንም ከጠቅላላው ህዝብ ያለው ድርሻ ግን 3.4 በመቶ ብቻ መሆኑን 
ያሳያል። 

የአካል ጉዳተኝነት አይነቶች እነደሚከተለው ይከፈላሉ፦
 • 0.7 በመቶ ማየት የተሳናቸው ተማሪዎች
 • 0.3 በመቶ መስማት የተሳናቸው ተማሪዎች
 • 0.2 በመቶ የአዕምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ተማሪዎች 
 • 0.2 በመቶ የአካል ጉዳት ያላቸው ተማሪዎች 
 • 2 በመቶ ሌሎች

 • 3.4 በመቶ በጠቅላላ (ከጠቅላላው ህዝብ ያለው ድርሻ)

የትምህርት ቤት ቁሳቁሶች

 • 45 ትምህርት ቤቶች ጥበቅ-ህብረት (clusters) አቋቋሙ፣ ለእያንዳንዳቸው አምስት አንድ 
የድጋፍ መስጫ ማዕከል (Resource Center) ታቅዷል። አምስት አዳዲስ ድጋፍ መስጫ 
ማዕከላት በእቅድ ላይ ናቸው። ከዚህም በላይ ተጨማሪ መምህራን ለዓይነ ስውራን የሚያገለገሉ 
የሚዳሰሱ (tactile) የመማሪያ መሳሪያዎችን መጠቀም እንዲችሉ ሥልጠና ማግኘት አለባቸው። 
 • 10,500 ብሬይል መጻሕፍት በመጀመርያ እና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተሰራጭቷል።
 •በኮተቤ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎት ትምህርት (SNE) መምህራን ይሰለጥናሉ።
 • የተሻለ አካቶ አሳታፊ ስልት (ስትራቴጂ) ተዘጋጅቷል።
 •ሁለት ተደራሽነት ያላቸው ትምህርት ቤቶች ቀደም ሲል ተገንብተዋል፣ ስምንት ተጨማሪ ት/
ቤቶች በእቅድ ለይ ናቸው።
 •ከ 1000 እስከ 2000 ብር ስኮላርሺፕ ለ10ኛ እና 12ኛ ክፍል ተመራቂዎች ይሰጣቸዋል።



128 129

በትምህርት ቤቶች ውስጥ በአካቶ ስራ ላይ በተደረገው ጥናቶች 
የተገኙት ውጤቶች፦

 •በማህበረሰቡ ህይወት ውስጥ አካል ጉዳተኞች ይበልጥ ከፍተኛ 
ድርሻ እንዲኖራቸው በሚያስችል ስልት (ስትራቴጂ) ላይ የለው 
እውቀት አነሰተኛ ነው። 
 • የልዩ ፍላጎት ትምህርት መምህራን እጥረት አለ።
 •ተደራሽነት ያላቸው የመግቢያና መውጫ ቦታዎች እጥረት አለ።  
 •ስለአካቶ ግንዛቤ ይጎድላል።
 • የምልክት ቋንቋ ዕውቀት ያላቸው መምህራን በተለይም በተፈጥሮ 
ሳይንስ ውስጥ ጥቂቶች ናቸው።
 •ተስማሚና ደጋፊ የማስተማሪያ ቁሳቁሶች በጣም ትንሽ ናቸው።
 •ለአካል ጉዳተኞች ተማሪዎች ያለው በጀት አነስተኛ ነው።
 • የክፍላቸው ተማሪዎች የአካል ጉዳተኛ ልጆችን በደስታ 
አይቀበሉም።
 •አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ከድጋፍ መስጫ ማዕከላት (Resource 
Center) ጋር ትስስር የላቸውም።
 •ለልዩ ፍላጎት መምህራን በጣም ትንሽ የገንዘብ ማትጊያዎች 
ይሰጣቸዋል።

ለጀርመን ጎብኚዎች የሚከተሉትን ነጥቦች በጣም አጓጊ ነበሩ።

የአካል ጉዳተኛ ልጆች እንዴት ወደ ትምህርት ቤት ይመጣሉ?
ልጆች ከጓደኞቻቸው ጋር ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ ወይስ በመንገድ ላይ እርዳታ ያገኛሉ። 
በውጫዊ ደረጃዎች ምክንያት ት/ ቤቶች ብዙ ጊዜ ተደራሽነት ሰለሌላቸው አካለ-ጉዳተኛ ልጆች 
በመሬት ወለል ላይ ይማራሉ።

የአካል ጉዳተኛ ልጆች ለሚያጋጥማቸው ችግሮች አንድ ዓይነት ማካካሻን ያገኛሉ? 
ምንም ማካካሻን ስለማያገኙ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ዝቅተኛ የክፍል ነጥብ ቢኖራቸውም 
በዩኒቨርሲቲ ገብተው መማር ይችላሉ።

በህዝብ ግንኙነት ሥራ አማካኝነት በሕዝቡ ዘንድ ያለውን ግንዛቤ ተቀይሯል ወይ?
የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት እና ሪፖርት በእጅጉ ጨምሯል።

በተለይም ለአካል 
ጉዳተኞች አደገኛ የሆነ 
አካባቢ ነው።

 የአካቶ ትምህርት ማስተማሪያ ቁሳቁሶች  

የድጋፍ መስጫ ማዕከላት እንደ ቀድሞዎቹ 

የግብርና መሳሪያዎች ሁሉ የእርሻ አገልግሎት 

ማዕከላት ከነበረው የቁሳቁስ እጥረት 

እንዳደረገው ይህም እነደዚያው ችግር 

የወለደው ነው። 

አቶ አስቻለው፣

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርት ቢሮ 
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ራሳችንን መጠየቅ አለብን፦ 

በባህል መስክ የሚኖሩ 

አስደሳች ፕሮጀክቶች እና 

ዕቅዶች አሉ ወይ?

ካሣ ወልደ ሰንበት » 

የከተሞቻችን ኢኮኖሚያዊ 

ዕድገት ደረጃ ይለያያል። 

ስለዚህ የጀርመንን ተሞክሮ 

አንድ በአንድ እንዳለ 

ወደ ኢትዮጵያ ማሸጋገር 

አንችልም። ነገር ግን ደረጃ 

በደረጃ እውን ለማድረግ 

እንሞክራለን።

ሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne) 
» አዲስ አበባ ከላይፕዚግ 

ከተማ ሁሉንም ነገር 

እንዲቀበል ፍላጎታችን 

አለመሆኑ ቢታወቅ ለእኛ 

በጣም አስፈላጊ ነው። ብዙ 

ነገሮችን በመልካም ሁኔታ 

እናከናውናለን ብዙዎቹን 

ግን በደንብ አንፈጽምም። 

በዚህ ኘሮጀክት ውስጥ እርስ 

በእርሳችን በመማማር አካቶ 

ሀሳብ እንዲዳበር ማድረጉ 

ትልቅ ቁም ነገር ነው።

2. ተደራሽነት (accessibility)

በተደራሽነት ላይ በሚሰነዘሩ ሀሳቦች ሰፊ ልዩነት ታይቶባቸዋል። ይህም የአፈጻጸም ሁኔታንና 
ለተጨማሪ ልማት የሚያስፈልገውን የገንዘብ መጠን የተመለከተ ነበር።

•አበረታች አቀራረቦችና አንዳንድ 
ድክመቶችም አሉ።

• የተሽከርካሪ (ዊልቼር - wheelchair) 
ተጠቃሚዎች ብዙ ጊዜ በተለይ በአሮጌ 
ሕንፃዎችና በሽንት ቤቶችም ውስጥ መግባት 
አይችሉም።

•ጥቂቶች ለአካል ጉዳተኞች የሚታዩ የአመራር 
መዋቅሮች (optical guidance systems) 
ግን (ዓይነ ስውራን የማይጠቀሙበት) 
ተገንብተው ይገኛሉ።

•አንዳንድ ጊዜ በመንካት (በዳሰሳ) የሚሰሩ 
(tactile) መረገጫዎች (handrails) 
ተቋቁመዋል።

•በከተማ ውስጥ በትልልቅ፣ በአቢይ ወይም 
በካፒታል ፊደላት፣ በቀላል ቋንቋ ወይም 
በብሬይል (braille) የተጻፉ ማስታወቂያዎች 
ጥቂቶች ናቸው።

•ስለአካል ጉዳተኞች ጭንቀቶች ግንዛቤ አለ። 
ባለሙያዎች ቢኖሩም በነሱ መካከል ያለው 
ትስስርና ሙያዊ ልውውጥ በቂ አይደለም። 

•መካተትን ማሳካት የሚያስችሉትን 
እርምጃዎች ለመውሰድ ከተለያዩ የገንዘብ 
እርዳታ ማግኛ ምንጮች የተወጣጣ ሀብት 
ቢኖርም በተለያዩ መስኮች የሚደገፉ 
ልዩ ፐሮጄከቶችና በአብዛኛው ለየብቻ 
በሚተገበሩ ልዩ ፕሮጀክቶች ላይ ገንዘቡ 
ይውላል። ስለዚህም አካቶ የተባለውን 
መርህ በስፋት ለማሳደግ በቂ አይሆንም።

•ለአንዳንድ እርምጃዎች ገንዘብ አያስፈልግም፣ 
አስፈላጊው ተግባራዊ ማድረግ ብቻ ነወ።

በላይፕዚግ ከተማ ስለተደረገው የልዑካን ቡድን 
ጉብኝት ፕሮቶኮል

» ከሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne)፣ „አካቶ“ በተባለው የስራ ቡድን በ 10/04/2009 
ዓ.ም የተሰናበተ «

1. አጠቃላይ ግምገማ

ጥቂቶች ብቻ በእርግጥ አካቶ የሆኑ ተቋማት ተጎብኝተዋል። 
እንደዚህም ሆኖ የተመረጡት የፕሮግራም ነጥቦች በልዩ ፍላጎት ትምህርት መስክ ውስጥ ላላቸው 
ምርጥ ልምዶች ምሳሌዎች ነበሩ። 
ከአካል ጉዳተኞች ጋር በመስራት የሚታየው የትብብርና አክብሮት አቀራረብ ከኢትዮጵያ 
የመጡትን ጎብኚዎች በእጅጉ አስደንቋቸዋል። 

•  በብዛት ከአካል ጉዳተኞች ጋር የሚሰሩትን 
የተለያዩ ልዩ ተቋማት ተጐበኙ። 

•ከአካል ጉዳተኞች ጋር በትብብርና አክብሮት 
በመስራት ያላቸውን ፍላጎትና ምኞቶች 
ይከበራሉ።

•በበርካታ የማዘጋጃ ቤት ተቋማት ውስጥ 
ስለአካቶ ያለው ግንዛቤን ለማሳደግ 
ተችሏል።

• የተጐበኙት ተቋማት ከፍተኛ የቴክኒክ ደረጃ 
ሲኖራቸው የአካል ጉዳተኞችን ለመደገፍ 
የሚመድበው ጊዜ፣ ገንዘብና ትዕግሥት ብዙ 
ነው።

• የአካል ጉዳተኞችን በልዩ ተቋማት የሚደገፉት 
ቢሆኑም ያሁኑ ሁኔታ ከአካቶ ሐሳብ ሩቅ 
ነው። በአካቶ መሰረት የሚሰሩበት ተቋማት 
ጥቂቶች ናቸው።

•አንዳንዴ ህጎች ማህበራዊ መካተቱን 
ያግዳሉ፦ ለምሳሌ የጀርምን ማዕከላዊ ዓይነ 
ስውራን ቤተ መጻሕፍት ከዓይነ ስውርና 
ማየት የተሳናቸው ልጆች ጋር ብቻ መስራት 
ይችላል፣ አልቤርት-ሽዋይትሰር-ትምህርት 
ቤት ከአካል ጉዳተኞች ጋር ብቻ መስራት 
ይችላል።

•በዚህ ረገድ ነጻ ተቋማትና ማህበራት 
ሕጋዊ ገደቦች (እንደ የመታሰቢያ ሐውልት 

ጥበቃ) ቢኖሯቸው አካቶ አላማ ያላቸው 
ፕሮጀክቶች በይበልጥ ነጻ በሆነ ሁኔታ 
ማከናወን ይችላሉ።

•ማህበራዊ መካተቱን ለመደገፍ ከተለያዩ 
ተቋማት፣ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች፣ 
ኤጀንሲዎችና ቢሮዎች መካከል ያለው 
ግንኙነትና ቅንጅት የሚበቃ ስለማይሆን 
እነዚህ ተቋማት መሣሪያዎቻቸውን 
እና ቁሳቁሶቻቸውን በሚቻለው መጠን 
ተከፋፍለው አይጠቀሙባቸውም።

•ምንም አጠቃላይ ስትራቴጂ በግልጽ 
አይታወቅም፤ የአካል ጉዳተኞች ተሳትፎን 
የሚደገፈው ዕቅድ እየቀየሰ ቢሆንም ገና 
አልወጣም። ማህበራዊ መካተቱን ሕያው 
የባህል ክፍል ሳይሆን ቀረ።

ኤፋ ራንታሞ (Eeva Rantamo)»

ይህ ፕሮጀክት ሁለት ጎኖች 

አሉት። ይህነ ሚዛን መጠበቅ 

አለብን፣ምክንያቱም 

በትምህርት ብቻ ሳይሆን 

በባህልም መስራት 

ያስፈልጋል። ስለዚህ ደጋግመን 

ኢሪስ ሮሽ (Iris Rösch) 

»በመሠረቱ ተደራሽነትን 

ለመገንባት ብዙ  ገንዘብ 
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3. መካተትን በተመለከተ የሚኖርበት ተጨባጭ 
ሁኔታ፦ በልጆችና በወጣቶች

ልዩ የድጋፍ አቀርቦት ያላቸው ተቋማት 
ጎብኚዎችን በእጅግ አስደንቋቸዋል። ሆኖም 
የእርስ በእርስ ልውውጥ አለመኖሩ ቅር 
አሰኝቷቸዋል። የጀርመን ተቋማት ሂሳዊ እይታ 
ከውጪ ሲሰነዝርባቸው ይፈራሉን?

ሉድቪግ ሃነ (Ludwig Henne) »

መሠረተ ልማታችን ከኢትዮጵያ 
ጋር ሲነጻጸር ጥሩ ነው። ነገር ግን 
ይበልጥ እርስ በርስ በመነጋገር 
እርስ በእርስ ጥሩ ሐሳቦችን 

በመጋራት፣ከኢትዮጵያ መማር 
እንችላለን።

• የአካል ጉዳተኞችን ድጋፍ በተመለከተ 
የተሻለ ግንዛቤ ለመጨበጥ፣መካተትን እንደ 
ቀጣይነት ያለው ሂደት መገንዘቡ አስፈላጊ 
እንዲሆን ሁሉም ተረድቷል።

•አስተዋይ አመራር ያላቸው ንቁ ሠራተኞች 
አሉ።

•ትምህርት ቤቶች እና የቀን እንክብካቤ 
ማዕከላት (day care centres - መዋዕለ 
ሕጻናት) በጣም ጥሩ ቴክኒካዊ መሣሪያዎች 
አላቸው።

• የአካል ጉዳተኞችን የሚደግፉ በጣም ጥሩ 
ዘዴዎች እና ፕሮግራሞችም አሉ።

•መካተትን በተመለከተ ከከተማ ውጪ 
ከሚገኙት የትብብር አጋሮች ጋር የተለያዩ 
አገልግሎቶችን ከሚያረቡ መካከል 
ለምሳሌ በ“ሃውስ ሽታይንሽትራሰ“ 
(“Haus Steinstraße”) ማህበረ-ባህላዊ 
ማዕከል በላይፕዚግ ለልጆች የዕረፍት ጊዜ 
የተደራጀው «በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» 
(„Stadt in der Stadt“ - city witin the 
city) የተባለው የጨዋታ ፕሮግራም (holi-
day game programme) ይገኛል። ነገር 
ግን እስካሁን ድረስ በአጀማመር ላይ ያላቸው 
የአካቶ ፕሮጀክቶች ጥቂቶች ብቻ ናቸው።

•በብዛት በሙከራ ደረጃ ላይ የሚገኙት 
መካተትን የሚያስችሉት የትምህርትና 

ኮርነሊያ ክሎተር 

(Cornelia Klöter) »

በብዙዎቹ ትምህርት ቤቶችና 

መዋዕለ ሕጻናት ውስጥ 

ያሉት ቴክኒካዊ መሳሪያዎች 

ጊዜው ያለፈባቸው ሲሆኑ፣ 

የመዋቅራዊ የግንባታውም 

ሁኔታ ከትልልቆቹ ችግሮች 

ላይ ተጨማሪ ነው።

 ሮዝ ጆክች (Rose Jokic) »አንዳንድ ማሻሻያዎችን ያለምንም ገንዘብ 

አስፈላጊነት ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል። በዚህ አቅጣጫ መቀጠል 

የሚቻለው እንዴት ነው? የአካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች በማሕበራዊ 

አካቶ ተኮር አሳታፊ ዕቅድ ዝግጅት ላይ እንዲሁም በውሳኔ አሰጣጥና 

መገምገሚያ ሂደቶች ላይ መሳተፍ ይኖርባቸዋል። በፖለቲካ እና 

በምርምርም እንደዚሁ መደረግ አለበት።ቁጥጥር ለልውውጥ የተሻለ 

አማራጭ ይሰጣል። ከሁሉም በላይ ተደራሽነት ስላላቸው የህዝብ 

ማጓጓዣ ማቆሚያዎች፣ በድረ ገጾች ላይ በቀላል ቋንቋ ስለተጻፉ 

መረጃዎች፣ ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር ስለሚኖረው ልውውጥ እና 

ስለሌሎች ጉዳዮችም ያለወን የሃሳብ ልውውጥ ማጠናከር ይችላል።

 •በተጠቃሚዎች፣ በጎብኚዎችና በአስተማሪዎች 
መካከል ያለው ትብብር በአንዳንድ ተቋማት 
ውስጥ ጥሩ ነው (ለምሳሌ ንቁ ወላጆች 
በአካቶ መሰረት በሚሰሩት መዋዕለ 
ሕጻናቶች ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ)
 •ለወደፊት የማሕበራዊ አካቶ ተኮር አሳታፊ 
እቅድ መቀየስ አለበት። 
 •በአሁኑ ጊዜ የአካቶ ከተማ ልማት እቅድን 
በመቀየስ፣በፖሊሲ ማውጣትና በምርምርም 
ሥራ ላይ የሚሳተፉት አካለ-ጉዳተኞች 
ጥቂቶች ናቸው።.

•በኅብረተሰቡ ውስጥ ልውውጥ ማደርግ 
አስፈላጊ ነው።

ያስወጣል። ሆኖም 

ፕሮጀክቶችን ለማስፈፀም 

የሚረዳ አብዛኛውን 

ጊዜ አማራጭ የገንዘብ 

ምንጮችን ማግኘት ይቻላል። 

ለምሳሌ በ“ብሔሮች 

ጦርነት ሐውልት ድጋፍ 

ማህበር” (support associ-

ation of the Monument to 

the Battle of the Nations) 

በተሰጠው የፋይናንስ ድጋፍ 

አማካይነት ተደራሽነት 

ያላቸው መዋቅራዊ ለውጦች 

ተደርገዋል። ሌላው ደግሞ 

በላይፕዚግ  ዱር እንስሳት 

ፓርክ ማህበር  በተሰጠው 

የገንዘብ ድጋፍ አማካይነት 

በዱር እንስሳት ፓርክ ውስጥ 

በብሬይል ጽሁፍ የተጻፉ መረጃ 

ሰሌዳዎች ተገንብተዋል።
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እየተፈጠረ ያለውን ነገር በሚመለከት ብዙ ምሳሌዎችን እያየን 

ነው። ሁለተኛ ስለማካተት ያለውን ግንዛቤ የሚመለከት ነው። 

አንዳንድ ሰዎች በዚህ አቅጣጫ ያስባሉ። ይሁን እንጂ አሁን 

ባለው ሁኔታ አካቶ ሕይወት ከመዝራት በጣም ርቆ ይገኛል። 

4. መካተትን በተመለከተ የሚኖርበት ተጨባጭ 
ሁኔታ፦ በአዋቂዎች

በቡድን ስራ ውስጥ ሁለት ምሳሌዎች ቀርበዋል፦በልዩ ድጋፍ-ፈላጊዎች ሙያ ማሠልጠኛ 
ትምህርት ማዕከል 12 (BSZ 12) ውስጥ በትምህርት ቤቶች፣ በወላጆች እና በኩባንያዎች መካከል 
ያለው ትብብር የጎላ ነበር። በ“ሜሎ“ ቲያትር ኘሮጀክት የሚደረገው የአካቶ ስራ ከትምህርት 
ቤቶች ጋር ሲነጻጸር በቀላሉ የተገበረ ነበር። እነዚህን ተሞክሮዎች ወደ ሌላ ዐውድ ማሸጋገር 
የማይቻል ይመስላል። 

ቡድን 3 » በቲያትር ክበብ 

ውስጥ ሁሉም ሰው ያለው 

ግንኙነት ደስተኛ፣ ክፍት 

እና እርስ በእርስ የመተጋገዘ 

መንፈስ የያዘ ነበር። ነገር 

ግን ቡድኑ ለስራው ምንም 

ዓይነት ደንቦች አልነበሩትም። 

ቡደኑም አብሮ የሚሠራው 

ለአንድ አመት ብቻ ነው። 

ይህንን ወደ ሌላ ዐውድ 

ማሸጋገር ይቻላል ወይ? 

 ያና ጼለ (Jana Zehle) »ማካተት 

የሚል ቃል ከመጠን በላይ 

ጥቅም ላይ መዋል የለበትም። 

ማለትም ወደ አጠቃላይ 

የጥቅል ስም ቀንሰን 

መጠቀምም የለብንም። 

ለምሳሌ በ“ሜሎ“ ክበብ 

ውስጥ ማካተትን “ሕያው 

በሆነ መንገድ ይኖራል“? 

ይህም ሊሆን የበቃው 

ተመሳሳይ ፍላጎቶች ያላቸው 

ሰዎች በአንድነት በቡድኑ 

ውስጥ ተሳታፊ በመሆናቸው 

ይመስላል።

የስልጠና ጽንሰ ሐሳቦች አሉ፦ ለምሳሌ 
«በሞለኪውላዊ ሥርዓት መሠረት የተደራጁ 
ትምህርቶች» (“lessons in the molecular 
system”) የተባለው ማስተማሪያ ፕሮግራም 
አለ።

•ከሊንደንሆፍ-ትምህርት ቤት (Linden-
hof-school) እና ካርል-ቮን-ሊኔ-ትምህርት 
ቤት (Carl-von-Linne-school) በስተቀር 
የረጅም ጊዜ ስትራቴጂዎችና ልምዶች 
በሌሎች ዘንድ የሉም። በአካቶ መሰረት 
የሚሰሩት ሁለቱ ትምህርት ቤቶች ባለፉት 
15 ዓመታት ውስጥ አብረው እየተባበሩ 
ይገኛሉ።

•ብዙ ጊዜ የአካል ጉዳት ያለባቸውን ልጆችና 
ወጣቶች ለብቻቸው በልዩ ተቋማት እየኖሩ 
ከሌሎች ሰዎች ጋር አለፎ አልፎ ልውውጥ 
ብቻ ያደርጋሉ። እነዚህ ተቋማት መካተትን 
በተመለከተ ጥሩ አገልግሎቶችን ያቀርባሉ።

•አንዳንዴ ህጎች በሥራ ለመተግበር አስቸጋሪ 
ናቸው፦ ለምሳሌ የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ 
ስውራን ቤተ መጻሕፍትና (DZB) አልቤርት-
ሽዋይትሰር-ትምህርት ቤት (Albert-
Schweizer-school) ከአካል ጉዳተኞች ጋር 
ብቻ መስራት ይችላሉ።

•በሁሉም ዘርፎች (በትምህርት፣ ስልጠና፣ 
በኋላም በስራ ላይ እና በሌሎችም፣) 
የአካል ጉዳት ያለባቸው ልጆችና ወጣቶች 
ድርጅታዊና ባህላዊ ዕንቅፋቶች (organi-
zational and cultural restrictions) 
ያጋጥሟቸዋል።

•በአጠቃላይ የትምህርት ፕሮግራሞችና 
ዘዴዎች የአካል ጉዳት ላለባቸው ልጆችና 
ወጣቶች የተነደፉ ስለማይሆኑ፣ አካል 
ጉዳተኞች ከሌሎቹ ያነሰ የእድገት እድል 
አላቸው።

•ብዙ የሕግ ደንቦች ከአካቶ እድገት ጋር 
የማይጣጣሙ ናቸው።

 ያና ጼለ (Jana Zehle) »ማካተት ሁለት ደረጃዎች ያለው ሂደት 

ነው። በመጀመሪያ የድጋፍ መስጠት ግንዛቤ አለ። እዚህ ለዓመታት 

ቡድን 2 »አሁንም ቢሆን  

የመርዳታና ድጋፍ የመስጠተ 

ግዴታ እንደ ዋና ቁም ነገር 

መታየቱ መቅደም ሲኖርበት 

የአካል ጉዳተኞች እና መካተት 

እንደ ትርፍ-ሰጪ ሁኔታ 

መታየት አለበት የሚለው 

አስተሳሰብ ይከተላል።

ቡድን 2 » አንዳንድ 

ሕጎች ደግሞ ማካተትን 

ይከለክላሉ። ለምሳሌ ዓይነ 

ስውራን እና የተሽከርካሪ 

ወንበር ተጠቃሚዎች ረዳት 

ሳይኖራቸው የመቆጣጠር 

ኀላፊነት አቅሙ የላቸውም 

ተብሎ ስለሚወሰድ፣ 

መምህራን ሊሆኑ አይችሉም።
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 •መካተትን በተመለከተ በተለያመልክ 
የሚያቀርቡ አገልግሎቶች አሉ (ለምሳሌ 
“ሜሎ” ቲያትር ክበብ - Melo theatre 
club)
 •ሆኖም ግን በአንዳንዶች ዘርፎች ተጨባጭ 
የሆነ ለረጅም ጊዜ ታስቦ የተቀየሰ ስትራቴጂ 
የለም። በተለይም አንዳንዶች የትምህርት 
ተቋማት ተጨባጭ የሆነ ለረጅም ጊዜ 
ታስቦ የተቀየሰ ስትራቴጂ የላቸውም ብሎ 
በአጠቃላይ መናገር አይቻልም።

•በልዩ ትምህርት ፍላጎት ላይ የተመሠረቱ 
የተለያዩ የኮርስ ፈተናዎች የሚያቀርቡት 
አያሌ የጎልማሶች ትምህርት አገልግሎቶች 
አሉ (ለምሳሌ፦በ«የሁለተኛ እድል መርህ».“-
second chance principle“)

• የልዩ ድጋፍ-ፈላጊዎች ሙያ ማሠልጠኛ 
ትምህርት ማዕከል 12 (BSZ 12) በመጀመሪያ 
መደበኛ የሥራ ገበያ ላይ ከሚገኙት 
ከወደፊቱ አሠሪዎች ጋር ግንኙነት አለው።

•ለአካል ጉዳተኞች ብቻ ክፍት የሆኑ የልዩ 
ሥልጠና ተቋማት የተለየ የማስተማሪያ 
መሣሪያዎች ስላላቸው መካተትን መተግበር 
የሚችሉበት አጋጣሚ የለም።

• የአካል ጉዳተኞች ሙሉ በሙሉ የሥራ 
ስምሪትን እንዲያገኙ የልዩ ድጋፍ ሰጪ ሙያ 
ትምህርት ቤቶች ዓላማ ነው።

ቡድን 3 »የልዩ ፍላጎት 

ያላቸው ተማሪዎች ብቻ 

በማስተማሩ ምክንያት ይህ 

የሙያ ማሠልጠኛ ትምህርት 

ማዕከል 12 (BSZ 12) አካቶ 

ተቋም አይደለም። እንደ 

እውነቱ ከሆነ፣ የአካቶ 

ሥራ፣ ቀደም ብሎ መጀመር 

ነበረበት።

ቡድን 3 »ሕጋዊ ድንጋጌዎች 

ባነሰ ቁጥር በሚኖሩባቸው 

ዘርፎች እንደ በባህል 

ዘርፍ የማሕበራዊ አካቶ 

ሥራ የበለጠ ውጤታማ 

እንደሚሆን ይመስላል። 

 ያና ጼለ (Jana Zehle) » የዕለታዊ ሥራን ከመመለከት አንጻር 

„በሁለገብ መንገድ ማካተት“ ማለት ምን ማለት ነው? ይህ ግን 

አካቶ ሐሳብ ጋር አይስማማም። በዚህ አንፃር ሰዎች የተካተቱ 

መሆን አለባቸው ሳይሆን የስራው አቀርቦቶች ለሁሉም ክፍት 

እና ምቹ መሆን አለባቸው በሚለው ግምት ላይ የአካቶ ሐሳብ 

የተመሰረተ መሆን አለበት። እዚህ ላይ የእይታ ለውጥ ያስፈልጋል። 
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በአዲስ አበባ ከተማ ስለተደረገው የልዑካን 
ቡድን ጉብኝት ፕሮቶኮል

» ከካትያ ሮሎፍ (Katja Roloff )፣ „አካቶ“ ከተባለው የስራ ቡድን በ 07/07/2009 ዓ.ም 
የተሰናበቱ «

1. የሙከራ ፕሮጀክቶች

ሶስት ፕሮጀክቶች ከዚህ ቀደም ተመርጠዋል፣ሆኖም ግን በጉብኝቶቹ የተነሳ ተጨማሪ የፕሮጀክት 
ሃሳቦች ቀረቡ። አሁን እነዚህ ተመርምረው እንዲተገበሩ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። 
በተጨማሪም በቡድኑ ውስጥ ድምጽ እንዲሰጥባቸው፣ ፕሮጅክቶቹ እርሰበርሳቸው አስቀድሞ 
መቀናጀት አለባቸው።

አስተያየቶች …

… »በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ« („Stadt in der Stadt“ - city 
witin the city) ስለተባለው ፕሮጀክት

» „ሃውስ ስታይንሽትራሰ“ (“Haus Steinstraße”) የተባለው ማህበረ-ባህላዊ ማዕከል/ ኡልሪከ 
በርናርድ (Ulrike Bernard) »
 •ለታቀደው «በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» 
(„Stadt in der Stadt“ - city witin 
the city) የተባለው የሙከራ ፕሮጀክት 
የትብብር አባል እና እንዲሁም በአዲስ 
አበባ  ከተማ ውስጥ ተስማሚ የሆነ ቦታ 
ባልተጠበቀ መልኩ ተገኝቷል፣
 •በ2009 ዓ.ም በበጋ ወቅት የትብብር 
አጋሮቹ በላይፕዚግ ከተማ በሚካሄደው 
«በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» በተባለው 
ፕሮጀክት ላይ ለመሳተፍ ዝግጁ ናቸው፣ 

 •በኅዳር በሚደረገው ሁለተኛ ጉብኝት ላይ 
(የፕሮጀክቱ ሁለተኛ ደረጃ አጀማመር)፣ 
የፕሮጀክቱን ዝርዝር ለማዘጋጀት 
ታቅዷል።
 •በሙከራ ፕሮጀክቱ ስር የከተማ ልማት 
ዘላቂነት የሚያመቻቹትን አቀራረቦች 
ለማስተላለፍ በከተማ ልማት ክፍል 
የሚሰሩትን ሰራተኞች በፕሮጀክቱ ውስጥ 
ማቀፍ የተሻለ ውጤት ያስገኛል።   

» የላይፕዚግ ከተማ የአካል ጉዳተኞች ማህበር/ ኢሪስ ሮሽ (Iris Rösch) »
 •ተጨባጭ ውጤት: በአዲስ አበባ ውስጥ በሚካሄደው «በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» 
ፕሮጀክት በተደራሽነት ዘርፍ (የተደራሽነት ባላቸው ግንባታዎች) ኃላፊነት ወስደን መካፈል
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… አዲሱን የፕሮጀክት ሃሳብ በሚመለከት፦ ለዓይነ ስውራን 
የተሰራ የእጽዋት ዓይነቶችን በማሽተትና በመዳሰስ መለየት 
የሚያስችሏቸውን  የእፅዋት ፓርክ ለማዘጋጀት

» ፍረድሪክ-ሺለር-ትምህርት ቤት (Friedrich-Schiller-school) “የላይፕዚግና አዲስ አበባ 
ከተሞች የወዳጅነት ማኅበር“/ ሲሞነ ዋልተር (Simone Walther) »
 • ዘሩን ለዳግማዊ ምኒልክ የሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት በሚሰጥበት ጊዜ  
ለመጀመሪያ ጊዜ ከፍ ባሉ የአትክልትና የአበባዎች መደቦች (raised vegetable- and fl o-
wer-bed) ላይ ይተከል የሚል ሀሳብ ቀረበ።

»

» የቡድኑ አባላት ያቀረቡት ሀሳቦች » 
 •ከዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤቶች ጋር 
በመተባበር በአዲስ አበባ በግቢያቸው 
ውስጥ ከፍ ያሉ የአትክልትና የአበባዎች 
መደቦች (raised vegetable- and fl o-
wer-bed) እና ለማሽተት እና ለመዳሰስ 
የሚሆኑ የእፅዋት ፓርክ በማዘጋጀት ላይ 
ትምህርታዊ ድጋፍ መስጠት
 •ከፍረድሪክ ሺለር የሁለተኛ ደረጃ 
ትምህርት ቤት (Friedrich-Schiller 
secondary school) ጋር በመተባበር 
ለጋራ ፕሮጀክት ጽንሰ ሀሳብን ማዘጋጀት፣ 
ለምሳሌ ቀላል በሆኑ ዘዴዎች አካለ 
ጉዳተኛን አካትቶ በማስራት የትምህርት 
ቤት መናፈሻዎችን፣ የአትክልትና አበባ 
መደቦችን እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል? 
 •ከምርመራ ስራ ጋር ተያያዞ ለሁለቱም 
ት/ ቤቶች የተሰጠው ተልእኮ ማለት 
በትምህርት ቤት በሚዘጋጁት የሽርሽር 
ጉዞዎች ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች፦ ይህን 

በሚመለከት በሁለቱም ከተሞች ውስጥ 
ያሉ እንቅስቃሴዎች ምንድን ናቸው፣ 
ምን አይነት ውድድሮች አሉ፣ አሸናፊዎቹ 
እነማን ናቸው? 
 •ስራውን በሰነድ ምልክ (documen-
tation) (በስዕሎች፣ ፊልሞች፣ ወዘተ 
አማካኝነት) በመመዝገብ ዘላቂ አቀራረብ 
ማሳየት ይቻላል።
 •በላይፕዚግ ከተማ የሚገኘው የጀርመን 
የጓሮ አትክልትና የመሬት ገጽታ ዲዛይን 
ህብኅረተሰብ (DGGL) የወደፊት አጋር 
እንዲሆን ጥረት ማድረግ
 •በላይፕዚግ ከተማ የሚገኘው „gemein-
sam grün e.V.“ („አብረን አረንጓዴ“) 
የተባለውን ማህበር ማነጋገር - ማህበሩ 
አካል ጉዳተኞችን በማስተማርና ስራ 
ስምሪታቸውን በሚመለከት ተግባራዊ 
ልምድ አለው። „የሚበሉ የፓልም ዛፎች 
መናፈሻ“ ፕሮጀክት አስጀምሯል።

… አዲሱን የፕሮጀክት ሃሳብ በሚመለከት፦ ከ“ሲግኑም ቪተ“ 
ድርጅት („Signum Vitae“) ጋር ያለው ትብብር ፕሮጀክት

» የላይፕዚግ ከተማ የአካል ጉዳተኞች ማህበር/ ኢሪስ ሮሽ (Iris Rösch) »
 •በአዲስ አበባ ያለውን „ሲግኑም ቪተ“ ድርጅት („Signum Vitae“) ማነጋገር እና የጋራ 
ትብብር ፕሮጀክት ማዘጋጀት (ያለ የገንዘብ ድጋፍ) 
 • „ሲግኑም ቪተ“ ድርጅት („Signum Vitae“) አካል ጉዳተኛ የሆኑና ጉዳት አልባ ሰዎች 
በየችሎታቸው መሠረት ቀጥሮ በስኬታማ ሁኔታ በማሰራቱ፣ በላይፕዚግ ከተማ ለሚገኙት 
የአካል ጉዳተኞች አስደሳች የሆነ ፕሮጀክት

… „የሬዲዮ ፕሮግራም“ ስለሚባለው የሙከራ ፕሮጀክትን እና 
አዲሱን የፕሮጀክት ሃሳብ በሚመለከት፦ „በመምህራን መካከል 
ሙያዊ የዕውቀት ልውውጥ“ ማመቻቸት

» የዛክሶኒ የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ (Anti-Discrimination Agency)/ ሮዝ ጆክች (Rose Jokic) »
 • የሬዲዮ ተሞክሮ ስለሚኖረው ከጀርመን 
ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት 
(DZB) ጋር ትብብር ማድረግ ይቻላል
 • የአካል ጉዳት ያላቸውን እና ና የሌላቸው 
ሰዎችንም ማካተት
 •በአዲስ አበባ በተደረገው ባለሙያ 
ጉብኝት ወቅት የአካል ጉዳት ያላቸውን 
እና  የሌላቸው ሰዎችንም ማካተት 
ላይ አዲስ ፕሮጀክት ሃሳብ ቀርቧል፡፡ 
ይኸውም፡- ከአዲስ አበባ እና ከላይፕዚግ 
በተውጣጡ መምህራን መካከል ሙያዊ 
የዕውቀት ልውውጥ ማመቻቸት፣  
 •በኢትዮጵያ ውስጥ ለዓይነ ስውራን 
ተማሪዎች የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች 

ለማስተማር የሚጠቀሙበትን 
የማስተማሪያ ዘዴ ማሻሻል (የማስተማሪያ 
ዘዴው ስለማይታወቅ፣በአዲስ አበባ 
የሚገኙ ዓይነ ስውራን ተማሪዎች 
የባዮሎጂ፣የፊዚክስ እና የኬሚስትሪ 
ትምህርቶች አይሰጣቸውም)
 •በላይፕዚግም ውስጥ የአካል ጉዳት 
ላላቸው እና ለሌላቸው ተማሪዎች 
የተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶችን 
ለማስተማር የሚጠቀሙበትን 
የማስተማሪያ ዘዴ 
 •ከ„ቭላዲሚር ቬላቶፍ“ ትምህርት ቤት 
(Wladimir-Filatow-school) ጋር 
መተባበር?

… „የሚዳሰስ (tactile) የልጆች መጽሐፍ“ ስለሚባለው የሙከራ 
ፕሮጀክት እና አዲሱን የፕሮጀክት ሃሳብ በሚመለከት፦ „የተማሪዎች 
ልውውጥ“

» የላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ/ ያና ጼለ (Jana Zehle) »
 •ሁለት የላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 
በጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት 
ቤት (የናኮፖ ፕሮጀክት አጋር) የ3 
ወር ተግባራዊ ልምምድ ሥራቸውን 
(internship) አጠናቅቀው አስፈላጊ የሆነ 
የፕሮጀክት ሥራ አከናውነዋል።

 •ለወደፊት የፕሮጀክት ሥራ የሚቀረበው 
ሃሳብ፦ -ቋሚ ልውውጥ፣ ለምሳሌ በአዲስ 
አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሚገኘው የልዩ 
ፍላጎት ትምህርት ክፍል (SNSO/ ዶ/ር 
ሰዋለም ፀጋ) ጋር ስለአካቶ እርምጃዎች 
የሚደረገው ልውውጥ ወይም በአዲስ 
አበባ ውስጥ ለተማሪዎች የተግባራዊ 
ልምምድ ሥራዎችን በሚመለከት 
አቀርቦቶችን ማመቻቸት
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2. በትምህርት ተቋማት የሚደረገው ማሕበራዊ 
አካቶ ሥራ
በተለይም በላይፕዚግ እና በአዲስ አበባ በሚገኙ የሙያ ስልጠና ዝግጅት ትምህርት ቤቶች 
ውስጥ የተሳተፉ ቡድኖች አባላት ጭማሪ ትብብር ለማድረግ ዕድል እንደሚኖራቸው ያምናሉ።

አስተያየቶች

» የዛክሰን ክልል  የትምህርት ኤጀንሲ፣ የላይፕዚግ ከተማ ቅርንጫፍ/ ቢርጊት ዊልሆፍት 
(Birgit Willhöft) »
 • የተቀሰመውን ተሞክሮ ለትምህርት ቤቶች ማስተላለፍ
 • የእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ  (አካቶ የሙያ ትምህርት ቤት) ለአጠቃላይ ትብብርና ተጨባጭ 
ፍላጎትም እንዳለው ገልጿል። በላይፕዚግ ከተማ ከሚገኘው የአጋር ትምህርት ቤት ጋር 
ለመተባበር ያለውን ፍላጎት አሳይቷል።
 • የትምህርት ድርጅቶች ትብበርን በተመለከተ የሙያ ትምህርት ማዕከላትን (BSZ 3፣ 7 እና 
12)  ማነጋገር አለባቸው።

» የላይፕዚግ ከተማ፣ የወጣቶች እንክብካቤ ክፍል/ ካታሪና ሙለር (Katharina Müller) » 
 •ከናኮፓ (Nakopa) ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ ወይም ከፕሮጀክቱ በኋላ ከፍረድሪክ ሺለር 
የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጋር (Friedrich-Schiller school) በመተባበር በአዲስ አበባ 
እና በላይፕዚግ ከተሞች መካከል ሁሉን ያካተተ የወጣቶች ልውውጥን በማደራጀት ላይ 
የሚደረገው ድጋፍ

3. የሕዝብ ግንኙነት ስራ

ማብራሪያዎችን፣ትርዒቶችን፣ የፊልም እና የጽሑፍ ሰነዶችን በማዘጋጀት ፕሮጀክቱ በሕዝብ 
መካከል በስፋት የታወቀ እንዲሆን ማደረግ ያስፈልጋል። የከተማ ቤተ መጻሕፍት በአዲስ አካቶ 
መልክ ክስተቶችን ለማዘጋጀት ይፈልጋል።

አስተያየቶች

» „ዜጎች ለላይፕዚግ“ የተባለ ፋውንደይሽን (foundation)/ አንድሬያስ ሆዊለር 
(Andreas Howiller) »
 •ከፀረ-ዘር መድልዎ ድርጅት ጋር በመተባበር ስለ ጉዞው አንድ  ገለጻ ይዘጋጃል።

» ሽተፋኒ ፎን አረቲን (Stephanie von Aretin)/ ጋዜጠኛ »
 •በመገናኛ ብዙሃን በባለሙያ ጉብኝት ላይ ሪፖርቶችን ማቅረብ እና “Leipziger Volkszei-
tung“ በተባለው የላይፕዚግ ጋዜጣ ላይ ጽሁፎችን ማቅረብ
 •በላይፕዚግ እና አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄዱት የባለሙያ ጉብኝቶች ላይ በቀላል ቋንቋ የተጻፈ 
ሰነድ ማዘጋጀት 

» የላይፕዚግ ከተማ ቤተ መጻሕፍት/ አናሌና አሪንግ (Annalena Aring) »
 •በከተማው ቤተ-መጽሐፍት ውስጥ አዳዲስ ለሚዘጋጁት ክስተቶች በጨለማ ውስጥ 
የሚካሄደው እራት (dinner in the dark) እንደ ሀሳብ አፍላቂ ሆኖ ያገለግላል፣ 
 •ለምሳሌ በጨለማ ውስጥ የሚካሄዱ ንባቦችና በቀላል ቋንቋ የሚቀረቡ ንባቦች
 •ከህዝብ ግንኙነት ክፍል ጋር የወደፊት የማካተት ሥራን ትኩረት በሚያደርጉበት ርዕሰ 
ጉዳይዮች ላይ መታሰብ ይኖርበታል፣ ምናልባት ከ«በከተማ ውስጥ ያለች ከተማ» ፕሮጀክት 
ጋር በመተባበር
 • የአካቶ ህትመት አቅርቦቶችን ማዘጋጀት እና
 • የሙከራ ፕሮጀክቶችና የክስተቶች ተዘጋጅተው በአጠቃላይ መልክ ቀረበው ሌሎች ተቋማት 
ከጥቅም ላይ እንዲያውሏቸው ማድረግ

» የላይፕዚግ ከተማ፣ የወጣቶች እንክብካቤ ክፍል/ ካታሪና ሙለር (Katharina Müller) »
 • የፕሮጀክቱ (ጊዜያዊ) ውጤቶችን በላይፕዚግ ከተማ በልጆችና በወጣቶች እንክብካቤ መስክ 
ላይ (መደበኛ ያልሆነ ትምህርት) ማባዛትና ማሰራጨት፣ በተለይም በምስራቅ እና ሰሜን 
ምስራቃዊ ከተማ ክፍል 

4. የፕሮጀክቱ ዘላቂነት

ተሳታፊዎቹ ፕሮጀክቱን በተቀናጀ መንገድ እነዲሻሻልና ቀጥሎም እያደገ እንዲሄድ ይፈልጋሉ።
ፕሮጀክቱን ከኢትዮጵያውያን አጋሮቻቸው ጋር በአንድነት ይበልጥ ግልጽ በሆነ መልኩ 
ለማብራራትና አንዱ ላንዱ በተሻለ መልክ ለማስረዳት  ይፈልጋሉ።
የተገኙት ውጤቶች ተሳታፊ ለሆኑ ከተሞች እና ድርጅቶች እንዲሁም ለሌሎች ከተሞች ተደራሽ 
በሆነ መልኩ ተዘጋጅተው ሊጠቀሙባቸው እነዲችሉ ማመቻቸት ያስፈልጋል።

አስተያየቶች

» „ዜጎች ለላይፕዚግ“ የተባለ ፋውንደይሽን (foundation)/ አንድሬያስ ሆዊለር 
(Andreas Howiller) »
 • የፕሮጀክቱ ዓላማዎችን ማዳበር እና የወደፊት የስራ እርምጃዎችን መለየት ያስፈልጋል 
(በፕሮጀክቱ ማመልከቻ ውስጥ ያለው ዝርዝር ይመልከቱ)

» የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ-ስውራን ቤተ-መጻሕፍት ድጋፍ ማህበር/ ሉድቪግ ሄነ 
(Ludwig Henne) »
 •ስለጉብኝቱ ሂሳዊ አመለካከት አስፈላጊ ነውና በአካቶ መሠረት በሚሰሩት ተቋማት ላይ ትኩረት 
እንደሚሰጥ በማስታወስ ልብ ብለህ ተመልከት (ማስታወሻ፦ በአካቶ መሠረት የማይሰሩትን 
ተቋማት በመጎብኝት ያለባቸውን ክፍተቶች እና አዳዲስ አቀራረቦችን መገንዘብ ይቻላል)
 •መደረግ ስላለበቸው ነገሮች የተሰጡ ምክሮችን የሚያጠቃልሉ እርምጃዎችን ዝርዝር 
በማዘጋጀት ለሌሎች ከተሞች አስተላልፎ መስጠት ይቻላል።
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» የላይፕዚግ ከተማ የአካል ጉዳተኞች ማህበር/ ኢሪስ ሮሽ (Iris Rösch) »
 •በኢትዮጵያ ውስጥ የሕንፃዎችን ተደራሽነት ለማሻሻል ምን አይነት ቀላል መሳሪያዎችና 
ቁሳቁሶች ይገኛሉ (ተደራሽነትን በሕግ የተጠበቀ ቢሆን ለተግባራዊነቱ መመሪያዎች 
ስለማይኖሩ ተደራሽነቱ በጣም ይለያያል፣እረከኖች (ramps) እና አሳንሰሮች በከፊል 
ጥቅም ላይ አልዋሉም ወይም መጠቀም አይቻልም፣ሕንፃዎቹ ከተጠናቀቁ በኋላ ቁጥጥር 
አይደረግባቸውም)

» የላይፕዚግ ዩኒቨርሲቲ/ ፕሮፌሰር ዶ/ር ያና ጼለ (Jana Zehle) »
 • የፕሮጀክቱን ትብብር እና ውጤቶች 
ግምገማ በማድረግ ሂሳዊ አቀራረብ
 • የትብብር ፕሮጀክት በመሆኑ ሁለቱም 
የሥራ ቡድኖች የሚከተሉትን ጥያቄዎች 
ማወቅ አለባቸው፦
 • የፕሮጀክቱ አጋሮች የሚፈልጉት ምንድን 
ነው?
 •በጀርመን አገር ምን ይገኛል? ካለው 
ስርዓት ጋር  ለዘመናት ልምምድ ልውውጥ 
ማድረግ፣ 

 •በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውስ ምንድን ነው?
 •በመካተት (inclusion) እና በመቀላቀል 
(integration) መካከል ያለው ልዩነት 
ምንድን ነው?
 •እስካሁን በላይፕዚግ እና አዲስ አበባ 
ውስጥ የእይታ ለውጥ የት ተከናውኗል? 
የአካል ጉዳተኛነት በሚመለከት መጥፎ 
እይታው ያተኮረው በአካል ጉዳተኞች 
ላይ ሳይሆን የሚያሰናክለውን አካባቢ 
በሚመለከት ላይ ነው። 

» አጠቃላይ አስተያየቶች »
 •በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያሉ አጋሮች 
በፕሮጀክት በበለጠ ማካተት/ በሁለቱ 
ከተማ አስተዳደሮች መካከል ያለው 
የሐሳብ ልውውጥ (ኮሙኒኬሽን) ብቻ 
አይበቃም 

 • የፕሮጀክቱን ትብብር እና ቀጠሮዎችን 
በተመለከተ “አዲስ“ የሚባለውን የሥራ 
ቡድን አባላት በቀጥታ ማሳወቅ 
 •በፕሮጀክቱ ትብብር ስር ያለውን 
የፋይናንስ ድጋፍ በተመለከተ “አዲስ“ 
የሚባለውን የሥራ ቡድን አባላት በቀጥታ 
ማሳወቅ 

5. መዋጮዎች

ከጉዟቸው በፊት የልዑካን ቡድኑ አባላት ለኢትዮጵያ አጋሮቻቸው በርካታ የእርዳታ ገንዘብ 
ይሰበሰቡ ነበር። ለምሳሌ የላይፕዚግ ከተማ የአካል ጉዳተኞች ማህበር መዋጮዎች፣የጽሁፍና 
የማስተማሪያ ቁሳቁሶችን መማሪያ ሻንጣዎች እና ልብሶችን ሰጥቷቸዋል። ይኸው ለወደፊትም 
የፕሮጀክቱ አካል ይሆናል።

አስተያየቶች

» የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ (Anti-Discrimination Agency)/ ሮዝ ጆክች (Rose Jokic) »
 •አዎንታዊ መደምደሚያ፦ ልዑካኑ 
ወደ አዲስ አበባ ከመሄዳቸው በፊት 
30 የጀርመን ኩባንያዎች መዋጮ 
እንዲያደርጉ ተጠይቀው የነበረ ሲሆን 
ከነዚህም መካከል አምስቱ ኩባንያዎች 
የተለያዩ ነገሮችን ሰጥተዋል (ለዓይነ 

ስውራን ዱላዎች፣  መነፅሮች፣ የሚናገር 
ሰዓት፣ የቼዝ ጨዋታ)
 •በኢትዮጵያ ውስጥ ለቁሳቁሶች ከፍተኛ 
ፍላጎት አለ፣ ላፕቶፖችም አስፈላጊ ናቸው
 •በኅዳር ወር የባለሙያ ጎብኝት ከመካሄዱ 
በፊት የሚቀጥለው ድርጊት ታቅዷል።
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 ይህ ሳምንት ለአካቶ አገልግሎት 

የሚካሄደው የቤት ግንባታ ላይ መስራት 

እንድቀጥል አነሳስቶኛል።

ሙሉ አጽበሃ፣ 

የእንጦጦ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ስልጠና ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን

ክፍት ጥያቄዎች

ድርሻ መኖሩ/ መድልዎ

 •በላይፕዚግ በተካሄደው የአካቶ ትምህርት ጉባዔ ላይ የአካል ጉዳተኞች ለምን አልተካፈሉም?

 •ከኢትዮጵያ ተወካዮች መካከል ሁለት ዓይነ ስውር ተሳታፊዎች ወደ ጀርመን እንዲገቡ 
ያልተፈቀደላቸው ለምንድነው?

 •በተጎበኙት በአካቶ መሠረት በሚሰሩት (የማይሰሩት) ተቋማት ውስጥ ለምን በጣም ጥቂቶች 
አካል ጉዳተኛ መሪዎች ወይም ሰራተኞች ብቻ ተገኙ? ከተጎበኙት ተቋማት መካከል በየትኞች 
ውስጥ የአካቶ አቅርቦቶችን በማዘጋጀት ላይ የአካል ጉዳተኛ ተሳታፊዎች ወይም ሠራተኞች 
ይገኛሉ?

 •በምርምር ውስጥ ከሚሳተፉት መካከል ጥቂቶች አካል ጉዳተኞች ናቸው ምክንያቱ ምንድነው? 
ይህንን እንዴት መቀየር ይቻላል?

 •በአካል ጉዳተኞችና አካል ጉዳተኛ ባልሆኑት ሰዎች መካከል በትምህርት እና በፖለቲካ ውስጥ 
ያለውን ልውውጥ እንዴት ማዳበር ይቻላል?

የህዝብ ግንኙነት/ ግንዞቤን ማሳደግ፦

 • የአካቶ ፕሮጀክቶችን በሚመለከት በጀርመን ከተማዎች መካከል ያለው አውታረመረብ እንዴት 
ማዳበር ይቻላል?

 •በአንድ ከተማ ውስጥ ግለሰባዊ ተቋማት ያላቸውን እውቀት እንዴት ለትልቁ አውታር ተደራሽ 
ማድረግ ይችላሉ?

 •በተለይ ተሳታፊዎች በናኮፖ (Nakopa) ፕሮጀክት ውስጥ ያገኙት ተሞክሮዎች ለሰፊው 
አውታር እንዴት ተደራሽ ማድረግ ይችላሉ?

 •በጀርመን እና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የተለያየ ማኅበራዊ ሁኔታ እንዴት በበለጠ መረዳትና 
በጉዳዩ ላይ መወያየት ይቻላል?



«የDZB-ወዳጆች» („Friends of the DZB“) በተባለው 
የጀርመን ማዕከላዊ ዓይነ ስውራን ቤተ መጻሕፍት ተራድኦ 
ማህበር ራስ አገዝ የባህል ክስተቶች አስተዳዳሪ

ሉድቪግ ሃነ

የእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ዲን

ሙሉ አጽበሃ

ኮከበ ጽባሕ የሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት 
ርዕሰ መምህር

ሽመላሽ ዘውዴ

የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ከንቲባ ምክትል አማካሪ

ጋይ አረዓያ

„ሃውስ ሽታይንሽትራሰ“ (“Haus Steinstraße”) የተባለው 
የባህልና ትምህርት ማህበር ማኔጂንግ ዳይሬክተር 

ኡልሪከ በርናር

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሀገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ 
ግንኙነቶችና ዲያስፖራ ጉዳይ ዳይሬክተር

ካሣ ወልደሰንበት

የጀርመን ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቤት የማህበራዊ 
አገልግሎት አስተባባሪ

መርዳሳ ካሳዬ

የዛክሶኒ የፀረ ዘር መድልዎ ኤጀንሲ (Anti-Discrimination 
Agency of Saxony) ተደራሽነት ባለሙያ

ሮዝ ጆክች 

የፍረድሪክ ሺለር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት (Fried-
rich-Schiller secondary school) አስተማሪ፣ የላይፕዚግና 
አዲስ አበባ ከተሞች የወዳጅነት ማኅበር 

ሲሞነ ዋልተር

የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር የወጣቶች፣ የቤተሰብ እና 
የትምህርት ቢሮ

ካታሪና ሙለር

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር  የሲ/አይ/ኤም (CIM) ድርጅት 
አቀናጅ ባለሙያ

ሚካኤል ሳላት

የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ፍላጎት ትምህርት ክፍል 
መምህርና ዳይሬክተር

ዶ/ር ሰዋለም ፀጋ

ጋዜጠኛ
የፕሮጀክቱ  መጀመርያ  ደረጃ  ሰነድ ዝግጅት

ሽተፋኒ ፎን አረቲን

በሻሌ የሁለተኛ ደረጃ እና መሰናዶ ትምህርት ቤት ርዕሰ 
መምህር

ዘና ተፈሪ
„የአዲስ አበባ እና ላይፕዚግ የጓደኝነት ክለብ“ ማህበር ሊቀ 
መንበር  

ወርቁ ኤርጌ

ምስጋናችን

ተሳታፊ አባላትን በሙሉ፣ በተለይ መረጃውን 
ከማጠናቀር አንስቶ ይህንን ህትመት እናደርግ 
ዘንድ በሙያቸው ላገለገሉን ጸሐፊዎችንና 
የፎቶግራፍ ባለሙያዎችን ስለጽሁፋቸውና 
የምስል ጥንቅራቸው ማመስግናቸው 
እንፈልጋለን።

የመረጃ ጥንቅር ስራ ቡድን አባላት የሆኑት 
ኢሪስ ሮሽ (Iris Rösch)፣ አናሌና አሪንግ 
(Annalena Aring) አና አንድሬያስ ሆዊለር 
(Andreas Howiller) እንዲሁም አነግረት 
ዛል (Annegret Saal) (ከላይፕዚግ ከተማ 
ማህበራዊ ቢሮ) መረጃው የተሟላ እንዲሆንና 
ጥሩ ይዘት እንዲኖረው መልካም ምክር፣ 
ማበረታቻ፣ ድጋፍና ፈጠራ የታከለባቸውን 
ሀሳቦች ስላቀረቡልን ልዩ ምስጋናችን 
ይገባቸዋል።

የህትመት ሥራው ተሳታፊዎች

 አሳታሚ፦ የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር |ዋና ከንቲባ ክፍል
የውጭ ጉዳይ ቢሮ አድራሻ፦
Martin-Luther-Ring 4 – 6 | 04109 Leipzig

 ዋና አዘጋጅ፦ ዶ/ር ጋብሪኤል ጎልድፉስ 
  (Dr. Gabriele Goldfuss)
 አዘጋጅ፦ ሽተፋኒ ፎን አረቲን 
  (Stephanie von Aretin)
 ጀርመንኛ - አማርኛ ትርጉም፦ ኮንስታንጸ ፕሬል (Constanze Prehl) 
 ግራፊክ ዲዛይን፦ |የጽሑፍ ቅርጸት ፦ ካትያ ቦሰ (Katja Bose)

 ፎቶግራፎች፦ ሽተፋኒ ፎን አረቲን 
  (Stephanie von Aretin)
  የልዑካን ቡድን አባላት፣ የዛክሰን ክልል
  የትምህርት ኤጀንሲ፣ “የወጣት አለም“ ቲያትር
  (“Junge Welt”-theatre)፣ „ሃውስ 
  ሽታይንሽትራሰ“ (“Haus Steinstraße e. V.”) 
  ማኅበር 

 ሕትመት፦  የላይፕዚግ ከተማ አስተዳደር ማተሚያ ቤት

የዚህ ሰነድ ይዘት በከፍተኛ ጥንቃቄ የታዘጋጀ ቢሆንም 

በይዘቱ ትክክለኛነት፣ ምሉዕነት እና በተለይም ከእኛ 

ውጪ በሆነና ለእኛ በተላለፈው መረጃ ላይ ሙሉ ዋስትና 

መሰጠት አይቻልም። ማንኛውም እርማቶች ልትሰጡን 

የምትፈለጉ ካላችሁ እባካችሁ አግኙን።
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