
  
 
 

Tipus de projecte 

COS EUROPEO DE SOLIDARITAT  
 

Nom del projecte Sunnahof Tufers 

Temàtica Discapacitat, agricultura, inclusió 

 

Lloc Göfis, Austria 

Dates i duració 
06.09.2021 - 31.08.2022 (12 mesos) 

Nombre de  places 

disponibles 

 

4 

Data límit No especificat – unes setmanes abans de que comenci el 
projecte 

 

Organització 

d’acollida 

 

Sunnahof Lebenshilfe 

Descripció/ 

Tasques/ 

Característiques 

Sunnahof és una institució per a persones amb        

discapacitat intel·lectual lleugera des dels 16 anys fins        

a la jubilació. El nostre objectiu principal és preparar el grup           

per al mercat laboral. Sunnahof proporciona quatre àrees de         

treball biodinàmiques amb condicions de treball naturalistes. 

Aquestes quatre àrees de treball són: 

- agricultura 

- viver de plantes 

- fusteria 

- gastronomia i botiga  

 

Tots junts involucrem a més de 60 persones amb         

discapacitats intel·lectuals lleugeres i problemes de      

conducta. A més, Sunnahof ofereix un servei d’habitatge per         

a unes 20 

persones amb discapacitat que inclouen diferents possibilitats       

d'assistència. 

Ens permet, d’una banda, manejar una agricultura de 60         

hectàrees de terres cultivables i molts animals, a més         

de produir una gran varietat de productes de fusta i          

rebre uns 5.000 visitants a l’any a la nostra botiga          

gastronòmica i créixer i vendre 500 espècies diferents        

de plantes. 

 

El voluntari treballarà cinc dies a la setmana, 34 hores,          

incloent un curs d’alemany. 

Tindrà dos dies de vacances al mes. 

https://sunnahof.or.at/


  

 

En termes d’oportunitats d’aprenentatge, el voluntari tindrà       

un paper variat i per tant per obtenir experiència i habilitats           

inestimables per treballar amb persones amb discapacitats i        

problemes de conducta. En aquest curs aprendran molt sobre         

els seus formes de vida, problemes de discapacitat i problemes          

de la comunitat local. 

També aprendran a treballar junts amb les persones amb         

discapacitat i a fer-ho per augmentar les seves habilitats i          

promoure la seva independència. A més, guanyaran       

accés a la feina com a pagès, fuster, jardiner i gastrònom. 

El paper del voluntari serà treballar juntament amb els         

nostres empleats i persones amb discapacitats      

intel·lectuals i problemes de conducta, principalment en un        

dels nostres quatre apartats: 

-agricultura 

-fusteria 

-viver de plantes  

-gastronomia + botiga agrícola. 

 

A més, el voluntari obtindrà l’espai per crear i implementar          

les seves pròpies idees. Donem la benvinguda a nous         

projectes i 

idees creatives, que creiem afegeix noves perspectives a la         

nostra organització. 

 

Més informació i 

com inscriure’s 

Com sol·licitar-ho: si voleu participar en aquest projecte, 

envieu CV i Carta de motivació en anglès a: 

susanne.sparr@aha.or.at 

 

 

mailto:susanne.sparr@aha.or.at

