InteGREATer е програма, създадена на 16.03.2010 г. като сдружение с
нестопанска цел във Франкфурт.
От самото началото, сдружението се финансира от Социалното министерство
и министерството на интеграцията на провинцията Хесен, множество частни
лица, както и фондации. Асоциацията е организирана съвместно студентката
по медицина, с турски произход-Ümmühan Ciftci и франкфуртският бизнъзмен,
Jochen Sauerborn.
InteGREATer има сега повече от 200 младежи на възраст между 18 и 32 години
с имигрантски произход от цяла Германия. Те отиват в държавните училища,
културни центрове, занимални и др. И разказват на родители, ученици и други
заинтересовани за тяхното индивидуално обучение в Германия и какви
фактори са изиграли значителна роля за успеха. Като допълнение, те също
докладват за чувството, да си първият от семейството които посещава
училище в новата страна. И мнението на собствените родители, защото те не
нознават новата образователната система в новата държава. Родителите не
могат да помагат на децата си за училище поради това невежество.
Целта на InteGREATer събитията е присъстващите да се мотивират и
информират. Основният девиз на InteGREATer е „Ако ние можем да го
направим, и ти можеш също.“
InteGREATer-и редовно се срещат на междурегионално и регионално ниво, с
цел да организират своите събития и участват в семинари, за да работят
върху своите презентации и лекции, както и да получават информация, която
те могат да предадат на своите слушатели на събитията.
Ние сме InteGREATer. Ние сме млади и успешени. Ние сме доброволци. Ние
идваме при вас и говорим за нашите малки и големи образователни успехи,
препятствията по пътя ни, ролята на родителите ни и нещата, които ни
помогнаха. В допълнение, ние имаме също полезни съвети и полезна
информация за германската образователна система.
InteGREATer събития са възможни, в училище, по време на родителски срещи
и по-младежки клубове. Integreater събития могат да бъдат организирани в
градове, където InteGREATer е активна и те се провеждат на немски език.
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