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• Kdo jsme?

• Pro koho tu jsme?
• Kde pracujeme?

• Jak pracujeme?
• Čeho chceme dosáhnout?

• Kde se s námi můžete setkat?
• Jaká je historie našeho zařízení?

• Jaké plány máme do budoucnosti?
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Kdo jsme ?

• Sociálně pedagogické zařízení pro děti, mládež a mladé
dospělé stacionárního (s možností ubytování) nebo 
částečně stacionárního (bez ubytování) typu

• Zajištění péče a ochrany dětí
Důležitý příspěvek k občanské solidaritě a k zajištění
sociálního bezpečí případně sociálního smíru v naší
zemi

• Práce na zakázku Dolnorakouské organizace pro péči o 
mládež, Dolnorakouského úřadu sociální péče a 
Dolnorakouského pracovního úřadu

• Poskytovatel spolková země Dolní Rakousko
v Dolním Rakousku je 9 domovů pro děti a mládež pro 
cca 600 mladých lidí a cca 30 soukromých domovů pro 
cca 400 mladých lidí
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• Péče o sociálně znevýhodněné nebo sociálně ohrožené děti, mládež a 
mladé dospělé

• Doplněk k rodinné péči, tzn. stacionární péče pouze v případě, že mladý 
klient nemá dostatečnou podporu v rodině

• Věk, pohlaví a doba pobytu se řídí typem péče
Příklady:
Domov pro matky s dětmi pro mladistvé a mladé dospělé matky s kojenci 
příp. malými dětmi do osamostatnění matky
Přechodný pobyt pro děvčata a chlapce s povinnou školní docházkou na 
dobu, než se rozhodne, co bude dál 
Možnost ukončení školní docházky a vyučení pro děvčata od 11 let –
ukončené vzdělání zlepšuje životní šance  
Kurz pro přípravu na budoucí povolání pro mládež po skončení povinné
školní docházky k získání kompetencí pro vstup na pracovní trh

Pro koho tu jsme?
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Kde pracujeme?

Žít, učit se a pracovat – to vše v chráněném prostředí

• Bydlení v rámci domova
• Chráněné bydlení
• Apartmány pro individuální péči
• Domov pro matky s dětmi ve městě Hollabrunn
• Krizové centrum Most ve městě Hollabrunn
• Krizové centrum Most ve městě St. Pölten
• Sociálně pedagogické učňovské dílny
• Sociálně pedagogické dílny pro přípravu na budoucí povolání
• Úzká spolupráce s Dolnorakouskou speciální školou ve městě

Hollabrunn
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• Celkem 108 míst
40 míst ve třídách pro přípravu na budoucí
povolání
36 míst ve škole a učilišti
16 míst pro matky s dětmi – domov ve městě
Hollabrunn

8 míst v krizovém centru ve městě Hollabrunn
8 míst v krizovém centru ve městě St. Pölten

• Obytné a pracovní prostory
prostorově a organizačně malé a přehledné
přátelská atmosféra podporující důvěru a dobré
vztahy
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Jak pracujeme?

• cca 85 spolupracovníků
• Široká a pestrá nabídka

Bydlení, volný čas, kolektiv
Činnost, práce, vyučení, výkon
Částečně autonomní prostory

Individuální podpora rozvoje
Všední život
Normalita
Prostředí pro život a sociální prostředí
Velká profesionalita
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• Cíl péče závisí na požadavku
• Zlepšení životní situace dítěte

To může znamenat:
… materiální zajištění
… zdravotní péči
… vzdělání, vyučení, pracovní trénink
… podporu, spoleh, posílení sebedůvěry
… poradenství v krizové situaci
… atd.

• Mladí lidé, kteří byli delší dobu v naší péči, získají
schopnost vést samostatný život a odpovídat sami za 
sebe

Čeho chceme dosáhnout?
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Kde se s námi můžete setkat?

Zveme Vás k návštěvě našich sociálně pedagogických 
učňovských dílen a dílen pro přípravu na budoucí
povolání! 

• Sociálně pedagogické učňovské dílny a dílny pro 
přípravu na budoucí povolání
Kuchyně
Zahradnictví
Kadeřnický salón
Květinářství a vazba květin

• Sociálně pedagogické dílny pro přípravu na budoucí
povolání
Prádelna a šicí dílna
Učňovská firma „Celebration“ na organizaci oslav a akcí
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• Týdenní trh ve městě Hollabrunn
Najdete nás na týdenním trhu v Hollabrunnu, který se koná každý pátek od 
14 do 18 hodin na hlavním náměstí v Hollabrunnu. 

Naši mladí tam obsluhují dva stánky – jeden představuje výrobky z našich 
učňovských dílen - kuchyně, zahradnictví a květinářství - a na druhém si 
můžete koupit chléb a pečivo z pekařství Gepp

• Advent v obci Raschala
27. listopadu 2011 od 10 hodin

Internetové stránky
www.ljh-hollabrunn.at

Naši mladí klienti a spolupracovníci se na Vás těší. 

Vaší návšt ěvou projevíte svou sociální angažovanost!
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Jaká je historie našeho zařízení?

1889 Stavba chudobince v obci Oberhollabrunn pro staré a pro děti
1922 Rozhodnutí dolnorakouské zemské vlády o zřízení výchovného      

ústavu a dohoda spolkové země Dolní Rakousko s kongregací
sester III. řádu Svatého Františka o zajištění vedení ústavu, 
výchovné a vzdělávací činnosti. Otevření ústavu pro 40 chlapců
ve věku od 6 do 12 let a 80 dívek ve věku od 6 do 18 let

1960 Zrušení chlapecké skupiny
Zahájení činnosti skupiny pro matky s dětmi

1977 Otevření kurzů pro přípravu na budoucí povolání na zakázku   
Dolnorakouského pracovního úřadu

2004 Zrušení smlouvy s řádovými sestrami a rozloučení se s nimi 
2008 Zahájení činnosti krizového centra Most v městě Hollabrunn
2009 Otevření nové budovy s dílnami 
2011 Převzetí krizového centra Most v městě St. Pölten
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• Pokračování našich aktivit

• Rozvoj naší nabídky

• Management kvality podle EFQM

• Přístavba a přestavba od roku 2012 do roku 2014

ANO pro budoucnost, ANO pro mlad é!

Jaké plány máme do budoucnosti?


