Pozvání na studijní exkurzi do organizace „LEBENSHILFE DEGGENDORF“
Vážení kolegové, milí přátelé.
srdečně Vás zdravím z Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s., který je spolupartnerem
projektu OP LZZ „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“.
Podstatou projektu je rozvoj místního partnerství a spolupráce mezi subjekty z různých oblastí
za účelem skloubení rodinného a pracovního života obyvatel regionu, sociálních politik a
zaměstnanosti a vytvoření podmínek pro zlepšování situace v prosazování rovných příležitostí žen
a mužů na trhu práce v regionu spolupráce i v sousedících regionech Jižních Čech a Bavorska.
Rádi bychom Vám nabídli exkurzi do Deggendorfu do organizace Lenbenshilfe, kde
díky příkladům dobré praxe v sociální oblasti v Bavorsku můžeme nalézt vzájemnou
zkušenost, inspiraci a také nabídku komunikace do budoucna.

Organizace Lebenshilfe je sdružení, které zastupuje duševně postižené lidi
v regionu a je založeno s cílem pomoci těmto lidem žít plnohodnotný život. Původní
myšlenka založit takovýto spolek vznikla již v roce 1958 a od roku 1971 vnikl z řad rodičů dětí
s postižením, úřadů a církve první spolek. Touha vytvořit v Deggendorfu „něco celistvého“ pro lidi
s handicapy vykrystalizovala v konkrétní podobu a od r. 1972 začala fungovat první chráněná dílna.
Celý proces vzniku byl náročný, stál hodně času, úsilí, příprav a především finančních nedostatků,
neboť žil především z příspěvků a darů lidí. 2 skupiny školáků ze zvláštní školy vytvořily základní
uživatele docházející do této chráněné dílny, rada města poskytla prostory, kam mohli tito uživatelé
docházet jako do denního stacionáře.
Rodiče za pomoci odborníků dokázali, jako reakci na odmítání jejich dětí ve společnosti v těchto
spolcích Lebenshilfe, společně zapojit své děti do pracovního života s cílem, že „i postižený se může
sám angažovat a převzít zodpovědnost“. Společnosti Lebenshilfe se podařilo řešit těžkou životní situaci
„s postiženými“ a nikoliv „o nich bez nich“. A toto opravdové „zapojení“, dodnes za pomoci
darů lidí a státních institucí, vykrystalizovalo ve vznik rozšířené podoby organizace
Lebenshilfe v celou síť, do které bychom Vás chtěli pozvat na jednodenní exkurzi:






Deggendorfské chráněné dílny
Obchod a kavárna
Škola sv. Notkera
Internát pro žáky
Denní léčebný stacionář
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Chráněné bydlení
Pečovatelský domov
Ambulantní zdravotnická péče
Sociální poradenství
Řídící středisko (ředitelství)

Laden und Café

Plattlinger Werkstätten

Frühförderstelle St.-Raphael

 Podrobné informace o organizaci Lebenshilfe Deggendorf, e.V. naleznete na
internetové stránce: http://www.lebenshilfe-deggendorf.de.

 O celém projektu „Rozvoj místního partnerství na trhu práce“ se můžete více dočíst
na odkaze: www. portalprace-jiznicechy.cz.
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PROPOZICE EXKURZE DO ORGANIZACE LEBENSHILFE DEGGENDORF e.V.
Termín exkurze: středa 19. června 2013 – čtvrtek 20. června 2013
Odjezd: středa 19.6. v 17 hodin se svozem účastníků (České Budějovice, Vodňany a další místa dle
domluvy)
Příjezd: čtvrtek 20. června v podvečerních hodinách
Zajištěno: doprava, ubytování a stravování v rámci projektu zdarma
Program:
19. června – cesta do oblasti Deggendorf, ubytování a večeře v Lallingu s představiteli organizace
Lebenshilfe (seznámení se a organizační schůzka), prohlídka krásné zenové léčebné zahrady FengShui (viz. webové stránky: http://www.lalling.de).
20. června – přejezd do Deggendorfu, prohlídka sítě organizace Lebenshilfe s vedoucím organizace,
panem Kupplerem, oběd a v podvečerních hodinách návrat do Čech.
Budeme velice rádi, když s námi na tuto exkurzi pojedete a strávíte s námi čas pro
získání Vašeho dalšího sepoznání v sociální oblasti a formou dobré praxe získáte mnohé
další zkušenosti, inspirace a také možnost navázat další spolupráci.
Chtěla bych Vás požádat o potvrzení této účasti (či nemožnosti účasti) na tuto
exkurzi, abychom mohli nabídnout místa případným dalším uchazečům.

Velice děkuji za Váš čas, který jste pozvánce na exkurzi věnovali a těšíme se s Vámi na další
setkání.

S přátelským pozdravem
Mgr. Klára Kavanová Mušková, ředitelka Chelčického domova sv.
Linharta, o.p.s. a členka týmu projektu OP LZZ „Rozvoj místního partnerství a
trhu práce“.
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