“Haus Neudorf” zaprasa

Dojazd

Na święta i odpoczynek
Zapraszamy przez cały rok-Haus Neudorf to idealne
miejsce na weekendowe rodzinne wypady, seminaria,
spędzanie wspólnie świątecznych chwil czy aktywny
wypoczynek

Na dyskusje i przemyślenia

Międzynarodowe „Bausteinzeiten” (seminaria
połączone z aktywnym wypoczynkiem i pracą
ukierunkowane na rozwój jednostki i współpracę w
grupie) są otwarte dla każdego powyżej 18 roku życia.
Ich program oferuje nie tylko wspólne dyskutowanie i
przeżywanie czy pracę umysłową, ale i wspólne
prowadzenie dużego gospodarstwa domowego jakim
jest Haus Neudorf. Każdy „Bausteinzeit” jest przez nas
odpowiednio przygotowany i udokumentowany. Dzięki
wszechstronnym zajęciom, od roztrząsania pytania o
ludzką godność po pracę w ogrodzie, człowiek odkrywa
siebie i innych. W Haus Neudorf można również przez
cały rok odbywać praktyki.

Samochodem trasami B 109 lub A 11 w
kierunku miasta Prenzlau.
Koleją do Wilmersdorf (k. Angermünde).
Tam prosimy zamawiać autobus na telefon:
(03987)700752.

Forum dla
wspólnoty w Europie w
Neudorf/Marchia Wkrzanska

Do Odkrywania Europy i niesienia
pomocy

Młodym ludziom (od 16 roku życia) oferujemy
możliwości współpracy (praktyki, pobytu) w lub Francji
w instytucjach społecznych czy kulturalnych.
Organizujemy także coroczne spotkania młodych.

Na spotkania z ludźmi podobnie
myślącymi

Każdego 17 października współorganizujemy w Berlinie
ONZ-owski Międzynarodowy Dzień Walki z
Ubóstwem. Wspieramy projekt „bibliotek ulicznych”.
Dzięki nam spotykają się ludzie różni, ale zbliżeni w
swych poglądach na godność człowieka.

Na pobyty grupowe

Chętnie gościmy klasy szkolne, stowarzyszenia i grupy
zorganizowane. Zachęcamy je do wymiany zdań na
temat ubóstwa i wykluczenia społecznego. Możliwości
noclegowe dla maksymalnie 25 osób.

stowarzyszenie Haus Neudorf e. V.
17268 Gerswalde-Friedenfelde
telefon (039887) 696690
faks(039887) 6966917
atd.hausneudorf@t-online.de
www.hausneudorf.de
Sparkasse Uckermark
IBAN: DE62 1705 6060 3524 0095 48
SWIFT-BIC: WELADED1UMP

Haus Neudorf
dla Europy, w której
każdy człowiek może
się swobodnie rozwijać

Nasze korzenie

człowiek jest szansą dla

„każdy
ludzkości”

Życie księdza Josepha Wresinskiego (Józef
Wrzesiński) (1917-1988) było wypełnianiem tego
hasła. W 1957 roku założył on z rodzinami
zamieszkującymi obóz dla bezdomnych pod
Paryżem ruch ATD-Quart Monde (ATD-Czwarty
Świat). Później dołączało do niego wielu
współpracowników z całego świata, którzy często
rezygnowali z pracy, by poświęcić sie pomaganiu
potrzebującym.
“All Together for Dignity”, co oznacza „wszyscy
wspólnie dla godności wszystkich” to głos
apelujący dziś na całym świecie o szacunek dla
każdej ludzkiej istoty, o uczestnictwo każdego
obywatela w życiu publicznym, o dostęp do
edukacji dla wszystkich i o branie
odpowiedzialności za życie drugiego człowieka.
Ruch ATD ma status doradcy ONZ.
Dzięki partnerstwu w międzynarodowym ATD,
publicznemu wsparciu i pomocy wielu
wolontariuszy z regionu i całej Europy Haus
Neudorf został oficjalnie otwarty w październiku
2000 roku. Organizacja jest dziś znaną i uznaną
instytucją wolontariatu młodych oraz członkiem
Diakonisches Werk Uckermark (Akcja
charytatywna Marchii Wkrzańskiej). Haus Neudorf
działa ponadwyznaniowo i apolitycznie.

Nasze cele

Możesz pomóc

budowy, gdzie

Życie jest placem
burzy się mury między ludźmi

Ludzie w tym ubogim regionie wiedzą, czym jest
krzywda i dyskryminacja. Wielu z nich wspomaga
naszą pracę. Tym właśnie jest Haus Neudorf:

dom dla ludzi z regionu
Pracujemy z miejscowymi młodymi ludźmi i rodzinami,
szkołami, stowarzyszeniami i reprezentantami władz
lokalnych. W miarę naszych możliwości oferujemy
zatrudnienie.

dom spotkań

Tutaj spotykają się młodzi z regionu, z całych
Niemiec i Europy. Reprezentują wszystkie
pokolenia i stopnie hierarchii społecznej. Tu
poznają się wzajemnie i uczą się doceniać
nawzajem.

dom inspiracji
Goście i współpracownicy Haus Neudorf znajdują
tutaj nowe siły i pomysły dzięki pracy na rzecz
innych.

dom rozmyślań i pracy
Tu wszyscy robią wszystko wspólnie, od prac
porządkowych po odpoczynek: w domu, w
ogrodzie, w lesie. Wspólnie się rozmyśla, dyskutuje
na różne tematy: o Bogu, o życiu, o świecie. Osoby
skrzywdzone, po przejściach, zmęczone są bez
uprzedzeń włączane w życie domu. To pozwala im
odnaleźć ciszę i spokój oraz przemyśleć swoją
sytuację:

informacji na temat

Więcej
ubóstwa w Europie z nami
lub zaprosić nas na wykłady
1

Odwiedzić Haus Neudorf
Dawna siedziba zarządcy dóbr ziemskich„dworek” położony w naturalnym pagórkowatym
krajobrazie, blisko jeziora, na skraju rezerwatu
biosfery Schorfheide-Chorin to idealne miejsce na
dłuższy pobyt.

Współudział w pracy i życiu Haus
Neudorf
Jako gość mogą Państwo współpracować z nami
czasowo, pomóc, odbyć praktykę lub przygotować
pracę z zakresu socjologii, reportażu, publicystyki
na temat ubóstwa. Mogą Państwo u nas także
popracować i zdobyć czy spożytkować
doświadczenie pedagogiczne, realizować się w
pracy rzemieślniczej, w gospodarstwie domowym,
jako artyści czy w inny sposób.

Wspierać Haus Neudorf
Nasza działalność opiera się głównie na
prywatnych dotacjach, datkach pieniężnych i
rzeczowych. Są one dla nas niezbędne.

