Dom opieki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
i fizyczną
Diakoniewerk Oberlausitz e.V.
Ewald-Meltzer-Heim
KONTAKT
Am Sportplatz 6
02747 Herrnhut OT Großhennersdorf
https://www.diakoniewerk-oberlausitz.de/ewald-meltzer-heim.html

OPIS ORGANIZACJI
GOSZCZĄCEJ

Diakoniewerk Oberlausitz jest stowarzyszeniem ewangelickim, prowadzącym
kilka placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym EwaldMeltzer-Heim. Ewald-Meltzer-Heim jest zlokalizowany w Großhennersdorf, tj.
dzielnicy 6-tys. miasta Herrnhut w południowej Saksonii.
Jest to miejsce stałego pobytu osób z niepełnosprawnością intelektualną
w wieku od 20 do 80 lat. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę,
dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego z nich. Dużą wagę przykłada
się do organizowania zajęć, które wpływają pozytywnie na stan fizyczny
i psychiczny podpiecznych (zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, spacery,
wycieczki etc.).

MENTOR
CZAS PRACY

Stałe wsparcie mentora/mentorki i współpracowników
35 godzin/tygodniowo + 5 godzin na naukę języka niemieckiego


WYMAGANIA

PODOPIECZNI







Nastawienie na pracę z osobami z osobami niezdolnymi do samodzielnej
egzystencji z powodu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej,
cierpliwość, empatia,
zdolności adaptacyjne,
odpowiedzialność,
szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B,
odpowiednia odzież (łatwa do prania, sportowa)

Osoby dorosłe z niepełnosprawnoscią intelektualną





ZADANIA

FINANSE I
UBEZPIECZENIE



Pomoc w codziennych pracach typu przygotowywanie i rozdzielanie
posiłków, sprzątanie, prowadzenie gospodarstwa domowego,
Pomoc w organizowaniu czasu wolnego (wycieczki, spacery, ewntualnie hipoterapia, rękodzięło, majsterkowanie),
pomoc w pielęgnacji podopiecznyh,
pomoc podczas zajęć rehabilitacyjnych.

Kieszonkowe w wysokości 450 €/mies. oraz jednorazowy dodatek w wys.
50 € z przeznaczeniem na naukę języka niemieckiego,
ubezpieczenie oraz opłacenie składki emerytalnej w ramach niemieckiego systemu ubezpieczeń.

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka“, osoba kontaktowa: Monika Strzemeska, tel. 505 704 447, Ewa
Głodowska-Morawska, tel. 54 269 854, e-mail: motyka.torun@wp.pl, www.motyka.org.pl,

Zakwaterowanie na terenie placówki: własny pokój (ca. 10-15 m²) we wspólnym
mieszkaniu z innymi wolontariuszami, wspólna kuchnia i łazienka.
INNE
Dojazd do najbliższych, większych miast - Zittau, Löbau, Görlitz autobusem;
Drezno 100 km, Praga 130 km, Berlin 240 km;
Na miejscu: kino, klub sportowy, stowarzyszenie kulturalne, dom spotkań dla
młodzieży, sklepy spożywcze możliwośc wypożyczenia rowerów

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka“, osoba kontaktowa: Monika Strzemeska, tel. 505 704 447, Ewa
Głodowska-Morawska, tel. 54 269 854, e-mail: motyka.torun@wp.pl, www.motyka.org.pl,

