
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka“, osoba kontaktowa: Sylvia Malec, tel. 507 809 276; Ewa Głodo-
wska-Morawska, tel. 504 269 854;  e-mail: motyka.torun@gmail.com, www.motyka.org.pl 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Szkoła specjalna w Pirna-Bonnewitz 

 
 
 

KONTAKT 

Heilpädagogische Schule und Heilpädagogisches Heim Bonnewitz  
Martin-Kretschmer-Straße 3 
01796 Pirna OT Bonnewitz 
http://www.heilpaedagogik-bonnewitz.de/ 

 
 
 

OPIS 
ORGANIZACJI/INSTYTUCJI 

 
 
 
 

Bonnewitz to dzielnica Pirny – miasta powiatowego (39 tys. 
mieszkańców), położonego malowniczo nad Elbą, w odległości 30 km od 
Drezna.  

Do szkoły uczęszcza 80 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną i w części przypadków również fizyczną. Szkoła realizuje 
program od pierwszej do dwunastej klasy. Tworzy ją kompleks budynków, 
w tym internat dla 32 osób. Edukacja odbywa się metodami pedagogiki 
waldorfskiej. Podstawową zasadą jest indywidulane podejście do 
uczniów i wspieranie ich rozwoju intelektualnego, ale też emocjonalnego, 
socjalnego, zdolności muzycznych, artystycznych i praktycznych, jak 
gotowanie, zajmowanie się ogrodem, opieka nad zwierzętami. Dużo 
czasu uczniowie spędzają na dworze, na placu zbaw i w pobliskich 
lasach.  

WSPARCIE Stałe wsparcie mentora/mentorki i współpracowników  

CZAS PRACY 35 godzin/tygodniowo + 5h/tygodniowo na naukę języka niemieckiego 
 

 
WYMAGANIA 

 Chęć pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną  
 komunikatywność, 
 cierpliwość, empatia, 
 komunikatywna znajomość języka niemieckiego 

PODOPIECZNI Dzieci i młodzież w wieku 7-18 

 
 
 
 
 

ZADANIA 

 pomoc w codziennej opiece nad dziećmi w szkole lub w internacie  
 towarzyszenie dzieciom i wsparcie podczas zajęć szkolnych 
 pomoc nauczycielom w prowadzeniu zajęć 
 towarzyszenie dzieciom podczas spacerów  
 odprowadzanie dzieci do szkolnego autobusu 
 pomoc przy ubieraniu 
 pomoc przy wydawaniu posiłków 
 pomoc dzieciom podczas korzystania z toalety 
 pomoc w zmianie pieluch 
 codzienna pomoc w sprzątaniu klasy 
 uczestniczenie w spotkaniach roboczych praktykantów 
 gotowość do pomocy przy organizowaniu imprez 

 
FINANSE 

 I UBEZPIECZENIE 

 Kieszonkowe w wysokości 500 €/mies. oraz jednorazowy 
dodatek w wys. 250 € z przeznaczeniem na naukę języka 
niemieckiego, 

 ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne (opłacenie składki 
emerytalnej w ramach niemieckiego systemu ubezpieczeń) 

INNE Możliwość zamieszkania w mieszkaniu z innymi wolontariuszami  
w Dreźnie (osobny pokój, wspólna kuchnia i łazienka) lub w mieszkaniu 
studenckim w Pirnie. 
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