
ПРО ФІРМУ 
 
Протягом більш ніж десяти років наша фірма надає послуги по забезпеченню догляду за 
людьми похилого віку на тереторії Європейського Союзу (Польща, Німеччина). Працюючи 
на ринку даних послуг, ми з повною відповідальністю виконуємо цілі нашої компанії. Наш 
персонал працює 24 години на добу, надаючи медичну допомогу по місцю проживання 
літніх людей. 
 
Нашу фірму відрізняє штат досвідчених компетентних опікунів, для яких найважливішим є 
надання послуг високого рівня якості. Ми чуйні до потреб сімей, пацієнтів та тих, хто 
працює з нами. До кожного клієнта та працівника ми підходимо індивідуально, з однаковою 
чуйністю.  
 
 
МІСІЯ КОМПАНІЇ - ЦІЛІ 
 
Основна мета компанії полягає в тому, щоб дозволити людям похилого віку та інвалідам 
проводити спокійне, достойне життя в комфорті, з близькими та друзями, в колі 
родинного оточення. Дуже часто люди похилого віку вимагають присутності людини, яка б за 
ними доглядала.  
 
Наша фірма пропонує послуги висококваліфікованих доглядальників, що надаються, за 
потреби, цілодобово або погодинно. Наша діяльність охоплює Німеччину, Польшу, в 
Кракiв i всю Малопольську область. 
 
Ми співпрацюємо з перевіреними німецькими агенствами по догляду та перевіреними 
сім'ями в Польщі, тому, крім легальної роботи, ми також забезпечуємо почуття безпеки та 
реальну, всебічну інформацію про здоров'я людини підопічнoї, як i про місце роботи та 
умови праці.  
 
 
ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ 
 
Компанія надає послуги з по догляду за людьми похилого віку, людьми, що страждають на 
хворобу Альцгеймера та деменцію. 
 
Від імені наших клієнтів ми здійснюємо пошук кандидатів по догляду за літніми людьми 
для подальшої легальної роботи в Європейському Союзі (Польща, Німеччина). 
 
Наша компанія шукає співпрацівників на території всієї Польщі. Ми шукаємо людей, які 
готові легально виконувати працю опікуна людей похилого віку, надавати цілодобову 
допомогу та підтримку людей з обмеженими можливостями. 
 
Також, ми готові до співпраці з громадянами України, пропонуючи легальну роботу на 
території Польщі.  
 
 
ДЛЯ НАШИХ ПІДОПІЧНИХ ГАРАНТУЄМО: (podopiecznym staramy się zapewnić) 

 Безпеку для осіб похилого віку, 

 Кваліфікований персонал, 

 Цілодобовий догляд, 



 Нагляд геронтолога, 

 Нагляд психолога-онколога, 

 Нагляд з боку медичного персоналу, 

 Нагляд з боку педагога по догляду, 

 Комфорт у власній оселі, 

 Юридичний договір з особою, яка здійснює роботу опікуна, 

 Ми дбаємо про те, щоб сім'ї були задоволенні послугами опікуна, 

 Безперервність виконання догляду, 

 Ми намагаємося підібрати опікуна відповідно до вимог та стану пацієнта.  

 

ДЛЯ ОПІКУНІВ, ЯКІ З НАМИ СПІВПРАЦЮЮТЬ, ПРОПОНУЄМО (Naszym opiekunom 

oferujemy) 

 Стабільне робоче місце, 

 Легальна робота у Польщі та Німеччині, 

 Високий дохід, 

 Страхування в NFZ, 

 Картка EKUZ (страхування в ЄС), 

 Відрахування відсотка на пенсію ZUS, 

 Курси з догляду за хворим, 

 Курси німецької та польської мов (в разі потреби), 

 Вирішення питань транспорту до місця перебування, 

 Турбота зі сторони компанії та допомога в разі потреби по місцю роботи, 

 Ми намагаємось знайти зручний режим роботи, 

 Ми підбираємо різні години праці - робота цілодобова та погодинна, 

 Забезпечуємо цілодобового координатора, який допоможе Вам в разі потреби, 

 Нагляд зі сторони педагога, 

 Нагляд з медичної сторони, 

 Нагляд психолога-онколога,

 
1.     Якщо Ви відкриті, турботливі, хочете заробляти та не боїтеся виїхати за кордон - 
задзвоніть або напишiть. Досвід роботи не обов’язковий. Ми забезпечуємо перевірку умов 
життя опікуна в сім’ї, де він буде працювати, а також підтримку опікунів, у тому числі 
психологічну. 
 
2.     Обираючи місця праці, ми звертаємо увагу не лише вимоги пацієнтів та їх сімей, але й 
на індивідуальні очікування тих, хто готовий з нами працювати, на вимоги опікунів. 



Приєднуйтесь до догляду за людьми похилого віку - заповніть анкету, зателефонуйте або 
напишіть на електронну пошту.  
 
 
 
 


