V Tagestätte „Zuversicht“ podporujeme šestnáct osob se zdravotním postižením. Principem naší činnosti je společenství, sounáležitost, vzájemný respekt, úcta a spolupráce.
Naše motto
Společně vytvářet – sám sebe rozvíjet.
Naše činnosti
Smysluplná práce je důležitá pro každého člověka. V našem zařízení můžeme vykonávat
různé činnosti. I přestávky jsou důležité. Hodně se spolu bavíme. Také zpíváme, tančíme,
malujeme a chodíme na procházky.
Náš dům, naše prostředí
Naše kancelář, kuchyně, jídelna, šatny jsou v bývalém statku. Společenská místnost a výtvarná dílna jsou vybudovány v podkroví. V bývalé stáji je velká a malá dílna. Ve stodole
máme hodně místa a skladujeme tam mnoho věcí. Máme sklep a kotelnu na vytápění
dřevem.
V průjezdu stojí náš dřevěný stánek, tam si můžete koupit naše výrobky.
Naši klienti
Zaměstnáváme šestnáct mladých žen a mužů ve věku od 16 do 35 let. Každý rozumí něčemu jinému. Někdo umí velmi dobře mluvit. Někdo má skoro pořád dobrou náladu. Někdo
má velký smysl pro spravedlnost. Někdo umí dobře utěšovat. Někdo je velmi silný. Někdo
má velmi dobrou paměť. Někdo je velmi muzikální. Někdo je velmi přátelský. Někdo je
velmi manuálně zručný. Někdo se stará o druhé. Někdo se dobře vyzná v technických přístrojích. Dohromady toho umíme opravdu velmi mnoho.
Naše cíle
Všichni, kteří u nás pracují, by se měli dobře cítit a poznat své silné stránky. Chceme ukázat,
že každý člověk je důležitý.
Náš pracovní tým
V pracovním týmu je diplomovaný ošetřovatel a zdravotník, pomocná ošetřovatelka, odborný ošetřovatel pro lidi se zdravotním postižením a lesní dělník. Práce je někdy těžká, ale
příjemná. V naší kanceláři se radíme a plánujeme práci. Máme i další pomocníky. Jedna
úřednice se stará o administrativu. Psycholožka nám pomáhá s našimi problémy. Hudebník
s námi muzicíruje, tanečnice s námi tančí, sociální pracovník nám umí dobře poradit.
Naše pracovní skupiny
Skupina technické údržby a údržby zeleně seká trávníky.
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Skupina prací na zahradě a v dílně pěstuje a zpracovává zeleninu a květiny, má skleník,
záhony a mnoho malinových keřů.
Skupina domácích prací připravuje obědy, umývá nádobí, pere prádlo, žehlí, udržuje pořádek v našem centru.
Skupina lesních prací řeže, štípe a rovná dřevo na topení, uklízí sníh, dělá jednoduché lesní
práce.
Naše produkty
Šťávy z ovoce a bobulovin, nakládaná zelenina, čerstvá zelenina, marmelády, čatní (omáčka
k masu), sušenky, dárkový papír, vizitky, ozdoby na dveře a do bytu, dárky, palivové dřevo
a dřevo na podpal, hnojivo – oslí hnůj.
Naše cesta
V našem domě jsme si hodně věcí dělali sami. Jsme spořiví a nekupujeme vše nové. Rozrůstali jsme se pomalu. Každý pomáhal. Na naší cestě jsme potkali již mnoho lidí.
Naše starosti
Někdy je u nás v Tagesstätte velmi těsno. Často nevíme, jak bychom měli zaplatit naše
stavební plány. Když má jeden z nás problém, myslíme na něj všichni. Zažili jsme již několik
vážných situací (poškozený krov, povodeň, škody způsobené vodou v kuchyni, nemoci).
Společně jsme neztratili odvahu.
Naše veselé zážitky
Každý den se stane něco, čemu se smějeme. Humor je pro nás důležitý. Mnozí kamarádi
s postižením mají veselé nápady. Smích je zdravý.
Naši sousedi
Mladí sousedé s námi spolupracují každý rok při vesnické slavnosti 15. srpna. Každá slavnost byla nádherná. Naši sousedé nám pomáhají i při práci, darují nám často věci, které potřebujeme. Kupujeme u nich vejce, mléko, bio výrobky a také náš vánoční stromek. Ve vsi
Klein Pertholz, která je součástí Heidenreichsteinu, jsme rádi.
Přijďte, přivítáme vás!
Až se vydáte na společnou cestu Po stezce za svatým Jakubem z Heidenreichsteinu, zastavte se u nás. Rádi vás uvidíme. Podělíme se s vámi o naše zážitky, můžete se podívat, jak
to u nás vypadá, můžete si koupit nějakou čerstvou zeleninu nebo marmeládu na cestu.
Těšíme se na vás!
Více informací se o nás dozvíte na internetových stránkách www.zuversicht.at
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