
 Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. 

 Geschäftsstelle: 

 Carolusstraße 47 in 02827 Görlitz 

         Besuchen Sie uns auch im Internet: www.lebenshilfe-goerlitz.de 

 

 

      Historia 
__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

Der Mensch beeinflusst den Raum und 

der Raum beeinflusst den Menschen. 

       Sir Winston Churchill 

 



 

Historia Lebenshilfe dla osób niepełnosprawnych e. V. w Görlitz 

     
           

 

• Dnia 01. października 1990 zostało założone Lebenshilfe Görlitz, aby od lat 

przebywających pod naszą opieką osobom niepełnosprawnym umysłowo również po 

zjednoczeniu Niemiec stworzyć perspektywę. 

 

• Dom Landfrieden- Dom mieszkalny dla osób nipełnosprawnych. Jako dom zamożnych 

ludzi w latach 1916/1918 zbudowany w pięknej okolicy, został od roku 1949 

przekształcony na Dom Pobytu ze zmieniającą się historią. W czerwcu 1992 roku 

dokonano przekazania obiektu w nasze recę. Troskliwie dokonaliśmy zmian 

strukturalnych na Dom Mieszkalny dla osób z niepełnosprawnością i powstał dom- 

wspólnota, który otrzymały osoby niepełnosprawne.  

•  

 

• Mieliśmy duże zapotrzebowanie na miejsca mieszkalne,  w szczególności od rodziców 

dorosłych osób niepełnosprawnych umysłowo, którzy dali nam impuls i zlecenie. Jako 

Lebenshilwe w Görlitz zlecenie to stało się naszym głównym punktem dążeń i działań. 

 

• „Mieszkać oznacza być w domu” jest naszą przewodnią linią, obejmuje Lebenshilfe, 

towarzyszy życiu i daje zaufanie dla pomyślnego dnia, perspektywę i umożliwia 

samodzielne życie osób niepełnosprawnych, odciąża rodziców i krewnych. Na tym 

kontekście oparte są nasze cele. 

 

• W sierpniu 1999 po latach intensywnych starań mogliśmy położyć kamień węgielny pod 

Dom Mieszkalny Carolusstrasse i w październiku 2000 roku wprowadzili się 

mieszkańcy. 47 osób z niepełnosprawnością umysłową i innymi rodzajami 

niepełnosprawności również z ciężkim kalectwem są tutaj u siebie w domu. Czują się 

tutaj dobrze, żyją wspólnie, otrzymują również niezbędną pomoc i opiekę. 

 

• We wrześniu 2006 roku poszerzyliśmy naszą ofertę. Otworzyliśmy mieszkania dla 

zewnętrznie mieszkającej grupy z 12-ma miejscami na Friedrich-Naumann-Straße w 

Görlitz. Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego Görlitz mbH w tym celu 

wyremontowało budynek i mieszkania w nim się znajdujące. Mieszkańcy z zapałem i 

radością pomagali przy przeprowadzce i wyposażeniu wnętrz. 

 

• Lebenshilfe – Aktiv wzajemnej pomocy GmbH, Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób 

niepełnosprawnych umysłowo, zostało założone w 1996 roku i jest siostrzanym 

przedsiębiorstwem stowarzyszenia Lebenshilfe. Warsztaty oferują wsparcie, kształcenie 

i integrację, którego głównym punktem jest praca. 

 

• Nasza koncepcja aktualizuje i realizuje cele w ramach kilku projektów oddanych w 

maju 2010: 
 

� Nowe grupa zewnętrznego zamieszkania na osiedlu Rauschwalde, 

Friedrich-List-Straße dla 14-stu osób w jednym z domów Towarzystwa 

Budownictwa Mieszkaniowego Görlitz 

� Nowa budowla dla 16 mieszkańców na naszej posesji Carolusstrasse w 

pobliżu naszego domu mieszkalnego 



� Nowy objekt dla terapii zajęciowej i domu dziennego pobytu Lebenshilfe 

punkt spotkaniowy TUBA i nowe pomieszczenia pracy dla Lebenshilfe – 

Aktiv  wzajemnej pomocy GmbH również na naszej posesji 

Carolusstrasse 

� Dla naszych nowych objektów wykorzystujemy energię ciepła Ziemi              

korzystnego dla ochrony środowiska naturalnego i kształtowanie 

zewnętrznych instalacji. 

 

• W czerwcu 2010  ���� nastąpiła przeprowadzka „rodziny mieszkańców“ z domu 

Landfrieden do Görlitz. Utęskniona zmiana miejscowości została dokonana i nasi 

mieszkańcy byli pełni radości i zapału. Z tego wynika: 
 

� częstsze uczestnictwo w życiu otwartym i towarzyskim 

� lepsze kontakty z rodzicami i krewnymi  

� więcej samodzielności, samodecydowania i lepsze warunki życia, mocniejsza 

inkluzja. 

  

• Wspólnota wyposażeń i oferta Lebenshilfe dla osób niepełnosprawnych umysłowo i 

Lebenshilfe – Aktiv GmbH w Görlitz jak również dom mieszkalny stoją w środkowym 

punkcie i dążą do powstania Lebenshilfe – Centrum. 

  

• Apelujemy: 

Osoby niepełnosprawne potrzebują swoich krewnych, potrzebują wyposażenia oraz 

pracowników z motywacją, ludzi, którzy będą dla nich partnerem i przyjacielem, udzielą 

wsparcia, pomocy i tyle podpory ile jest konieczne. Również my jako instytucja 

potrzebujemy wsparcia, szczególnie przez polityków i przedsiębiorców, głównie w 

interesach, ale jak również dla radości osób niepełnosprawnych i ich krewnych.  

 

Również ośrodki i zarządcy potrzebują wsparcia i pomocy, szczególnie poprzez 

decydentów w polityce i społeczeństwie, w interesie i dla dobra osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin, aby im skutecznie radzić. 

 

Naszym wspólnym celem jest wprowadzić nasze myśli w życie. Dlatego też 

potrzebujemy silnych i kompetentnych partnerów, którzy będą nas wspierać.  


