Kleinwachau - Saksońskie Centrum Epilepsji
KONTAKT

Kleinwachau - Sächsisches Epilepsiezentrum Radeberg
gemeinnützige GmbH
Wachauer Straße 30
01454 Radeberg (Sachsen)
www.kleinwachau.de
Kleinwachau jest instytucją użyteczności publicznej prowadzoną przez diakonię, która w swoim działaniu odwołuje się
do chrześcijańskiej misji służenia drugiemu człowiekowi.

OPIS
ORGANIZACJI/INSTYTUCJI Pacjentami i mieszkańcami Kleinwachau są osoby chore na
epilepsję oraz osoby z niepełnosprawnościami.

WSPARCIE
CZAS PRACY

WYMAGANIA

PODOPIECZNI

ZADANIA

Instytucja prowadzi szeroką działalność, umożliwiającą osobom chorym
i niepełnosprawnym leczenie, opiekę i edukację – od przedszkola po naukę zawodu, a także mieszkanie i pracę.
Wsparcie
mentora/mentorki,
współpracowników
oraz
koordynatorów.
35 godzin/tygodniowo + 5 godzin/tygodniowo na naukę języka
niemieckiego





Otwartość na pracę z osobami z niepełnosprawnością,
umiejętność pracy w zespole,
otwartość na religię chrześcijańską
język niemiecki w stopniu komunikatywnym

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i /lub fizyczną
Kleinwachau oferuje wolontariuszom różne miejsca pracy, w
tym pracę w szpitalu, w internacie i mieszkaniach chronionych
oraz w warsztatach terapii zajęciowej.
Przykładowe zadania wolontariuszy w dwóch różnych miejscach – w części mieszkalnej i szpitalu:
1) w części mieszkalnej:
 pomoc przy podstawowych czynnościach (toaleta,
prysznic, ubieranie się)
 pomoc przy posiłkach (np. przygotowywanie śniadań,
przekąsek
i kolacji, pomoc przy jedzeniu i piciu)
 organizowanie czasu wolnego podopiecznym - możliwość wykorzystania własnych umiejętności, np. rękodzieło, muzyka, śpiew, itp.

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

pomoc w opiece nad seniorami na terenie ośrodka i
poza nim podczas wycieczek, pływania terapeutycznego, zakupów, uczestnictwa w nabożeństwach itp.
2) w szpitalu:
 pomoc przy podstawowych czynnościach (toaleta,
prysznic, ubieranie się),
 pomoc przy podawaniu posiłków,
 pomoc personelowi w przygotowywaniu łóżek,
 towarzyszenie pacjentom w badaniach i terapiach,
 organizowanie czasu wolnego pacjentom - możliwość
wykorzystania własnych umiejętności, np. rękodzieło,
muzyka, śpiew, zajęcia ruchowe itp.
Wolontariusze mają możliwość realizacji własnych projektów,
związanych tematycznie z miejscem pracy.


Praca odbywa się w systemie dyżurów, także w weekendy i
święta.

FINANSE I
UBEZPIECZENIE


INNE

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).



Miejsca dla 2 wolontariszy/wolontariuszek. Bezpłatne
mieszkanie
wraz
z
innymi
wolontariuszami/praktykantami na terenie ośrodka Kleinwachau.



Radeberg jest malowniczo położonym miasteczkiem,
słynącym z warzenia piwa; ma niespełna 19 - tys.
mieszkańców, jest dobrze skomunikowane z oddalonym o 20 km Dreznem.

Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka“, osoby kontaktowe: Sylvia Malec tel. 507 809 276;
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