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Prace typowo medyczne w opiece nad osoba-
mi starszymi wykonują niemieckie pielęgniar-
ki. Coraz częściej w tym zawodzie pojawiają 
się panowie – pielęgniarze. Pielęgniarstwo 
i w Polsce i w Niemczech kojarzyło się bardzo 
długo z profesją wyłącznie dla kobiet. Wiąże 
się to z historią zawodu. Kiedyś tylko kobie-
ty wykonywały opiekę nad chorymi. Czasy  
jednak się zmieniają.

Zdarza nam się użyć w stosunku do polskiej 
pielęgniarki zwrotu „siostro”, ale do pielęgnia-
rza raczej nie zwrócimy się „bracie”. Jak wyglą-
da „odfeminizowanie” nazewnictwa zawodu 
w Polsce, a jak w Niemczech?

Demencja – metoda 10 minut aktywności

Fa(k)tyczna funkcja wypowiedzi

Jesteśmy coraz bardziej zagonieni, skupieni 
na problemach. I na pracy. Gdzieś znikają 
pogaduszki ze znajomymi. Zamiast uciąć 
sobie rozmowę z sąsiadką przy okazji poży-
czenia szklanki cukru, biegniemy po cukier 
do sklepu. Nie zamieniamy tam wielu słów 
– „dzień dobry” i „do widzenia” z panią lub 
panem kasjerem albo nic, bo to kasa samo-
obsługowa. 

Duża część naszego życia toczy się w Inter-
necie. Tu wyraźnie widać, że zamiast wy-
mieniać poglądy na piśmie, posługujemy 
się najczęściej, tak jak w czasach malarstwa 
jaskiniowego, obrazkami – emotikonami: 
łapkami, uśmieszkami i kwiatuszkami. Tro-
chę nowocześniejsze jest wrzucanie „gifów” 
– np. fragmentu filmu z jakąś adekwatną 
miną aktora w formie komentarza. Są to jed-
nak nadal obrazki.

W językoznawstwie, wśród funkcji języ-
ka, wymienia się funkcję fatyczną (nie, nie 
zgubiliśmy literki „K”). Służy ona najczęściej 
do rozpoczęcia lub podtrzymania rozmo-
wy. „Hej, jak się masz?”, „Witaj, co słychać?”, 
„Acha, mhm, taaak, jak to?” – tak wyglądają 
wypowiedzi jednej z pań opiekunek podczas 
spotkań z innymi opiekunkami. Dlaczego?

W kontaktach, które nawiązujemy w Niem-

czech w pracy w opiece nad osobami star-
szymi, czasami bardzo potrzebujemy praw-
dziwej rozmowy. Nie przez Internet. I nie 
o pracy, nie o tym u kogo pracujemy, ani 
co nam się tam podoba a co nie. 

Rozmowy o zainteresowaniach, wydarze-
niach, o przeczytanej ostatnio książce czy 
filmie. O naszych dobrych wspomnieniach 
z dzieciństwa, młodości. I o planach na wa-
kacje. Może nawet o sporcie czy urodzie albo 
o rosnących cenach. O marzeniach i rozcza-
rowaniach. 

Za tym tęskni właśnie wspomniana opie-
kunka. Niestety, jej koleżanki, z którymi spo-
tyka się na przerwie, nie potrafią w rozmo-
wie wyjść poza temat aktualnej pracy. A ona 
chciałaby trochę inaczej spędzać swój wolny 
czas. Porozmawiać o tym, co faktycznie (tu 
„K” jest na swoim miejscu) jest naszym ży-
ciem, a nie życiem związanym z podopiecz-
nymi. 

I coś w tym jest. Pomimo całego serdeczne-
go oddania, z jakim traktuje się swoich pod-
opiecznych, dobrze jest pamiętać o sobie. 
Istnieje taka powszechnie znana prawda, 
że jeżeli nie potrafisz rozmawiać o niczym 
innym niż praca, to nigdy nie odpoczywasz.
A więc, o czym dzisiaj porozmawiasz?

Dorota Lewandowska
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Procesy otępienia starczego (demencji) 
są nieodwracalne, lecz można spowolnić 
ich postęp. Bardzo znaną i przynoszącą 
dobre efekty metodą jest tzw. „10-Minu-
ten-Aktivierung bei Demenz”. Stosuje się 
ją głównie w domach opieki, w celu przy-
wołania osobistych wspomnień i umiejęt-
ności mieszkańców. Terapeuci otrzymują 
krótką informację biograficzną o ważnych, 
indywidualnych wydarzeniach z życia 
osób starszych np. na temat ich zawodu, 
miejsc zamieszkania, dzieci, zainteresowań. 
Codziennie o tej samej porze starają się 

przywołać określone wspomnienia. Stosuje 
się rozmowę, pokazywanie przedmiotów  
(np. jeżeli podopieczna była krawcową, przy-
nosi się naparstek, a kucharzowi łyżkę wazo-
wą itp.), a w przypadku osób, które nie mogą 
już mówić – komunikację przez rysunki  
i zdjęcia. Ma to na celu skupienie uwagi 
osoby chorej na demencję na konkretnym 
przedmiocie, zadaniu czy wspomnieniu. 
Udowodniono, że nawet osoby z mocno po-
suniętymi procesami otępiennymi potrafią 
(ale nie dłużej niż na 10 minut) „zmusić” 
swój umysł do swoistego ćwiczenia wspo-
mnień i funkcjonowania zbliżonego do 
prawidłowego. Pozwala to na spowolnienie 
procesów otępiennych.

Siadasz codziennie ze starszą osobą i oglą-
dasz zdjęcia? Pytasz codziennie o wydarze-
nia z przeszłości? Starsz się znaleźć dla niej 
codziennie jakieś zajęcie? Pozwalasz się wy-
powiedzieć i uważnie słuchasz? Jeżeli tak, 
to nawet nie będąc terapeutą, pomagasz 
w zachowaniu sprawności umysłu swojego 
podopiecznego. 

Od Redakcji

Pielęgniarka i pielęgniarz w Niemczech 
– nowa nazwa zawodu
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Polska – pan pielęgniarz 
i pan położny

W Polsce obowiązuje Ustawa o zawodzie pie-
lęgniarki i położnej. Mimo, że w jej tytule uży-
wa się wyłącznie formy żeńskiej zawodu, w jej 
treści znajdziemy zapis:

Art. 8. Prawo posługiwania się tytułami  
zawodowymi

1. Osobie posiadającej prawo wykonywania 
zawodu przysługuje prawo posługiwania się 
tytułem zawodowym „pielęgniarka” albo 
„pielęgniarz”, „położna” albo „położny”.

W Niemczech przez wiele lat również używa-
no prawie wyłącznie określenia „Kranken-
schwester”, czyli pielęgniarka. To się już zmie-
niło, ale szerzej o tym poniżej. 

Z kolei np. na Ukrainie od 2019 roku „pie-
lęgniarka” (сестра медична) i „położna” 
(акушерка) mają męskie odpowiedniki: „pie-
lęgniarza” (брат медичaний) i „położnego” 
(акушер). Uwzględniono więc w końcu formę 
męską zawodu. 

Czy wprowadzenie zmian w nazewnictwie 
spowoduje większe zainteresowanie męż-
czyzn pielęgniarstwem? Miejmy nadzieję, 
że tak. Jak wskazują na to doświadczenia kra-
jów Unii Europejskiej, mężczyźni coraz czę-
ściej kształcą się i pracują na stanowiskach 
pielęgniarskich. Tak jest m.in. w Niemczech, 
również w domowej opiece nad osobami star-
szymi. Panowie bardzo dobrze sprawdzają się 
w tej pracy.

Pielęgniarka i pielęgniarz  
w Niemczech

W Niemczech także bardzo długo obowiązy-
wała wyłącznie żeńska forma nazwy zawodu 
– „die Krankenschwester”. Od 1953 roku pielę-
gniarka to zawód wymagający zdobycia kwa-
lifikacji ściśle określanych przez państwo nie-
mieckie. Nazewnictwo zaczęło się zmieniać, 

gdy jako pielęgniarki zaczęli pracować męż-
czyźni. Od 2004 roku wprowadzono nazwę  
„der Krankenpfleger”. Równolegle za-
częto zastępować określenie „Kranken-
schwester” w stosunku do pań pielęgnia-
rek na „die Krankenpflegerin”, a do osób, 
które kształciły się na kierunku opieki 
nad osobami starszymi – „Altenpfleger”  
i „Altenpflegerin”.

W latach 2004 - 2019 oficjalna, pełna na-
zwa zawodu pielęgniarki/pielęgniarza wg. 
niemieckiego rejestru zawodów brzmiała:  
„Gesundheits- und Krankenpfleger/in” [zgod-
nie z przepisami Gesetz über die Berufe in der 
Krankenpflege (Krankenpflegegesetz – KrP-
flG)].

Od 2020 roku obowiązują nowe przepisy 
o zawodzie pielęgniarki i pielęgniarza w Niem-
czech. Zostało wprowadzone również nowe 
nazewnictwo. Na osoby, które rozpoczną  
w roku 2020 kształcenie zawodowe na kie-
runku pielęgniarstwo, po zakończeniu nauki 
czeka tytuł „Pflegefachfrau” / „Pflegefach-
mann” (takie samo nazewnictwo obowiązuje 
w Szwajcarii). Ma to również związek z głębo-
kimi zmianami w programie nauczania i spe-
cjalizacji.

Czy to tylko zmiana nazwy zawodu?

Wydaje się, że zmiany w nazwach zawodów 
pielęgniarskich to nie tylko zwykła korekta 
językowa. To przede wszystkim pozytywne 
świadectwo rozwoju zawodu pielęgniarskiego 
i zrównania praw obu płci w tej profesji. Wraz 
ze zmianami nazw zwiększa się ranga tego 
zawodu. Nie da się ukryć, że wykonywanie 
zawodu pielęgniarki i pielęgniarza w Niem-
czech ułatwia start życiowy obcokrajowcom. 
W Niemczech jest to praca obdarzona dużym 
szacunkiem społecznym. To samo dotyczy 
pracy w domowej opiece nad osobami star-
szymi.

Praca w Niemczech w wakacje dla nauczycieli

Powoli przywykliśmy do tego, że ferie zimo-
we w Polsce nie odbywają się we wszystkich 
województwach w tym samym terminie. 
Na szczęście wakacje mają w całym kra-
ju tę samą datę rozpoczęcia i zakończenia. 
W roku 2020 ostatni dzień szkoły przypa-
da w piątek 26 czerwca. Wielu nauczycieli  
w okresie przerwy letniej szuka dodatkowej 
pracy. Dla tych, którzy znają język niemiecki 
przynajmniej na podstawowym poziomie, 
doskonałą ofertą pracy na krótko, jest domo-
wa opieka nad osobami starszymi w Niem-
czech.

Na czym polega ta praca?

Nie są wymagane umiejętności medyczne 
(tym zajmują się niemieckie służby medycz-
ne), ale umiejętność postępowania z ludźmi, 
w tym z ludźmi chorymi. Każdy nauczyciel 
ma przygotowanie pedagogiczne, które bez 
wątpienia przydaje się w opiece. 

Są różne miejsca pracy. Takie, gdzie praca po-
lega głównie na codziennym prowadzeniu 
domu i dotrzymywaniu towarzystwa osobie 
w podeszłym wieku. Są też takie, gdzie po-

trzebna jest pomoc w utrzymaniu higieny 
osobistej (także podopiecznym, którzy nie 
kontrolują czynności fizjologicznych) i przy 
poruszaniu się. Dostępne są oferty na krót-
sze i dłuższe pobyty – trwające od dwóch ty-
godni do całego okresu wakacyjnego. Liczba 
dostępnych miejsc pracy w okresie letnim 
w tej branży pozwala na wybranie takiej 
oferty, która odpowiada indywidualnym 
wyobrażeniom.

Co z wyżywieniem, zakwaterowa-
niem, dojazdem?

Nie trzeba martwić się o zakwaterowanie 
– w domu osoby starszej zapewniony jest 
przynajmniej osobny pokój, czasami całe 
piętro domu lub osobne mieszkanie. Odpa-
da również problem z wyżywieniem – opie-
kun jest domownikiem, który jada wspólnie 
z osobą starszą. Koszty dojazdu i powrotu są 
prawie zawsze zwracane przez rodziny nie-
mieckie lub pokrywane przez firmy organi-
zujące wyjazdy. 

Skąd się biorą miejsca pracy  
w opiece w wakacje?

Przez większą część roku opieką nad osoba-
mi starszymi w Niemczech zajmują się lu-
dzie, dla których jest to stałe źródło utrzyma-
nia. Starość i choroba nie znają takich pojęć 
jak wakacje, święta, ferie, ale stali pracowni-
cy branży opiekuńczej, jak każdy potrzebują 
czasami przerwy, wytchnienia, odpoczynku 
we własnym domu. Bardzo wiele pań opie-
kunek i panów opiekunów przejmuje rów-
nież w czasie wakacji obowiązki we własnej 
rodzinie – zajmują się wnukami. 

Jak ocenia się nauczycielki i nauczy-
cieli jako zmienników?

Pana Mariana (63 lata) od kilku lat w waka-
cje zmienia zięć, który jest nauczycielem wy-
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Lateks to przetworzony chemicznie kauczuk 
naturalny. Jest przyczyną wielu alergii  
i uczuleń. W przypadku dłoni może powodo-
wać podrażnienia, zaczerwienienie, egzemę, 
łuszczenie się skóry. Winowajcą nie zawsze 
jest sam lateks – negatywnie oddziaływać 
mogą pudry ułatwiające nakładanie rękawi-
czek i wchłaniające pot (stosuje się je obec-
nie bardzo rzadko). 

Winyl to plastyfikowany polichlorek winy-
lu, znany bardziej pod nazwą PCV. Rękawi-
ce z PCV zakłada się trudniej niż rękawice 
lateksowe i łatwiej przez nieostrożny ruch 
można je rozerwać. Muszą być w dobrze do-
branym rozmiarze. Ich stosowanie raczej nie 
wywołuje alergii (chyba, że trafi się na takie 
z pudrem), ale ręce się w nich pocą, skóra 
maceruje, lakiery do paznokci łuszczą się.

Nitryl to kauczuk syntetyczny o trzykrot-
nie większej odporności na uszkodzenia niż 
lateks czy winyl. Nie powoduje reakcji aler-
gicznych jak lateks. Długotrwałe stosowanie 
rękawic nitrylowych działa na skórę dłoni 
i paznokcie podobnie jak rękawic winylo-
wych.

Zadbajmy o ręce 

Na szczęście w przypadku opiekunek i opie-
kunów osób starszych, czas na jaki zakłada 
się rękawiczki z reguły nie jest dłuższy niż 
kilka - kilkanaście minut. Jeżeli nie ma się 
uczulenia na lateks, szkody dla dłoni i pa-
znokci są raczej niewielkie, ale skóra może 
zrobić się szorstka. Jak można temu zapo-
biec?

W Internecie znaleźć można wiele cieka-
wych porad na temat pielęgnacji rąk. W 
przypadku stosowania rękawiczek jednora-
zowych przez kilka godzin bez zdejmowania, 
warto założyć pod spód dodatkowe, cienkie 
rękawice bawełniane. Wchłoną trochę wil-
goci i zabezpieczą pomalowane paznokcie. 
Kremowanie dłoni po użyciu rękawiczek nie 
wystarczy. Raz na jakiś czas, najlepiej co ty-

dzień, warto zafundować dłoniom peeling. 

Peeling to zabieg złuszczający stary naskó-
rek, który poprawia koloryt skóry i polepsza 
krążenie. Nie potrzeba w tym celu drogich 
kosmetyków. Wystarczą produkty z kuchni 
– np. 2 łyżki cukru, 2 łyżki płynnego miodu 
i sok z połówki cytryny albo fusy z kawy  
z oliwką, czy nawet zwykłym olejem.  
Tak przygotowaną miksturę należy nałożyć 
na wilgotne dłonie i masować przez około 
2 minuty. Do stosowania na suche dłonie 
jest inny pomysł – łyżka płatków owsia-
nych zmieszana z dowolnym kremem (trze-
ba odczekać ok. 15 minut, aż płatki trochę 
rozmiękną). Po takim domowym peelingu 
efekt jest natychmiastowy.

Zasady bezpieczeństwa

Przy okazji trzeba przypomnieć, że bez-
pieczne stosowanie rękawic jednorazowych 
oznacza konieczność dokładnego umycia 
rąk w ciepłej wodzie z mydłem – zarówno 
przed ich użyciem, jak i po ich zdjęciu!

Dla pięknego i zdrowego wyglądu dłoni i pa-
znokci przy wykonywaniu prac domowych 
z użyciem chemicznych środków czyszczą-
cych warto używać rękawic gospodarczych.

chowania fizycznego. Marian chwali swoje-
go zmiennika, nie tylko dlatego, że łączą ich 
więzi rodzinne. Nie może się nadziwić, z jaką 
łatwością zięć nawiązuje kontakty z senio-
rami i jak bardzo jest bardzo tolerancyjny 
i wyrozumiały.

Basia (57 lat) śmiała się, że Pani Asia, która 
zastępowała ją przez 3 tygodnie trochę roz-
pieściła jej podopieczną. Pewnie dlatego, że 
w codziennej pracy opiekuje się wieloma 
uczniami, a tu mogła skupić się tylko na jed-
nej osobie. Chwali ją za to, że nie wprowa-
dziła żadnych zmian w domu i stosunkach 
z rodziną podopiecznej. Inaczej jest jak pra-
cuje się gdzieś krótko, a inaczej jak w Niem-
czech spędza się pół życia. 

A kiedy są wakacje letnie 
w Niemczech?

Niemcy to kraj związkowy i każdy land 
wprowadza swoje terminy. Są też szkoły, 
które pomimo oficjanych terminów waka-
cji szkolnych w danym regionie, mają moż-
liwość ułożenia własnego planu przerw 
letnich. Informacja o tym, kiedy rozpoczy-
nają się ferie letnie w Niemczech przyda 
się wszystkim, którzy planują wyjazd lub 
powrót nie tylko w związku z pracą. Tak jak 
i u nas, na początku i na zakończenie wakacji 
w Niemczech panuje wzmożony ruch drogo-
wy i turystyczny.

W opiece nad osobami starszymi używa-
nie jednorazowych rękawic (Einmalhand-
schuhe) jest podstawową zasadą ochrony 

zdrowia opiekunów, ale również osłabionych 
podopiecznych. To na dłoniach przenosi się 
najwięcej zarazków – wirusów, grzybów i bak-
terii. Niestety, częste i długotrwałe korzysta-
nie z rękawic odbija się na stanie skóry dłoni 
i paznokci. Co należy wiedzieć i jak postępo-
wać, żeby ręce pozostały piękne, mimo ciągłej 
styczności z rękawiczkami jednorazowymi?

Materiał, z którego wykonano 
rękawiczki

Wszystkie rękawiczki wyglądają podobnie, 
warto jednak zwrócić uwagę na to, z czego  
są wykonane. Najczęściej są to produkty latek-
sowe, winylowe i z nitrylu.

Rękawiczki jednorazowe a nasze dłonie

Mecklenburg-Vorpommern 22.06. - 01.08.

Hamburg 25.06. - 05.08.

Berlin, Brandenburg 25.06. - 07.08.

Schleswig-Holstein 29.06. - 08.08.

Nordrhein-Westfalen 29.06. - 11.08.

Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen 06.07. - 14.08.

Bremen, Niedersachsen, 
Sachsen-Anhalt

16.07. - 26.08.

Sachsen, Thüringen 20.07. - 28.08.

Bayern 27.07. - 07.09.
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Bärlauch (czosnek niedźwiedzi, babczy czo-
snek, psi czosnek) gościł już na naszych 
łamach. Przy sprzyjających warunkach po-
godowych już w marcu, w sklepach i na tar-
gach w Niemczech pojawiają się aromatycz-
ne, zielone listki. W kraju naszych sąsiadów 
używa się również nazw Knoblauchspinat 
(szpinak czosnkowy) i Hexenzwiebel (cebu-
la czarownic). 

Bärlauch ma wszystkie właściwości leczni-
cze czosnku – skrabnicy odporności. Ma przy 
tym łagodniejszy smak i nie pozostawia tak 

długo jak czosnek niezbyt przyjemnego od-
dechu. I jest pyszny! W sezonie można spo-
żywać go na surowo lub po poddaniu takiej 
obróbce jak szpinak. Na później – nie tylko 
w Niemczech, ale i w Polsce – warto przygo-
tować sobie pastę z czosnku niedźwiedzie-
go. Jest świetnym dodatkiem do mięs, zup, 
sosów i makaronów. Szybki, łatwy w przy-
gotowaniu i niedrogi obiad to np. makaron 
penne z pastą z Bärlauch, posypany parme-
zanem lub innym serem. Obojętnie w jakiej 
formie – czosnek niedźwiedzi to pewna por-
cja zdrowia o każdej porze roku!

Jeżeli jest nam gdzieś źle (unwohl), na pew-
no nie powinniśmy topić smutków w al-
koholu (seine Wehmut im Alkohol erträn-
ken). Lepiej będzie sobie trochę popłakać. 
Łzy są dobrym sposobem na rozładowanie 
emocji. Płacz (das Weinen, pot. das Heulen)  
pomaga. Kiedy płaczemy, lejemy łzy (Trän-
nen vergießen). Jeżeli robimy to nieszczerze 
to są to tzw. krokodyle łzy (Krokodilstränen). 
Są też sytuacje, gdy śmiejemy się przez łzy 
(unter Tränen lachen). Nieraz chce nam się 
płakać, ale nie możemy – wtedy połykamy 
łzy (Tränen unterdrücken, die Tränen hinun-
terschlucken). Czasami aż wybuchamy szlo-
chem (in Schluchzen ausbrechen) lub pła-
czemy, jak bóbr (wie ein Schlosshund heulen, 
bitterlich weinen). Odczuwamy ulgę, gdy 
ktoś nas pocieszy, otrze nasze łzy (trösten). 
Dobrze byłoby mieć w życiu jak najwięcej 
okazji do płaczu z radości (vor Freude weinen, 
Freudentränen weinen). 

Chociaż starość nie radość (Alter ist ein 
schweres Malter), to zadowolenie może-
my okazywać w każdym wieku. Najlepsze 
są w tym małe dzieci, które aż podskakują 
z radości (vor Freude springen). To może być 

uśmiech (das Lächeln), czy też okrzyk radości 
(der Freudenruf, der Freudenschrei). Czasami 
naprawdę drobiazg może wywołać uśmiech 
(ein Lächeln hervorrufen). Nie tylko ludzie, 
ale również los może się do nas uśmiechnąć, 
czyli przynieść coś radosnego (glückliche Fü-
gung, Wink des Schicksals). Powiemy wtedy, 
że jesteśmy szczęściarzem (Glückspilz).

Deutsch ist einfach!

Gdy jest nam naprawdę wesoło i radośnie możemy również:

wariować ze szczęścia – vor Glück ausflippen 
kulać się ze śmiechu – sich vor Lachen kugeln 
zrywać boki ze śmiechu – sich krummlachen 
śmiać się do rozpuku – sich totlachen 
Warto pamiętać, że śmiech to zdrowie (Lachen ist gesund)! 

Deutsch ist einfach!

Radość i smutek – Die Freude und die Traurigkeit (die Wehmut)

Bärlauchpaste

Składniki:
• 1 kg Bärlauch
   1 kg czosnku niedźwiedziego

• 80-90 g Salz (grob)
   80-90 g soli gruboziarnistej

Przygotowanie: 
Listki czosnku niedźwiedziego starannie myjemy i osuszamy. Odcinamy końcówki łodyżek. 
Lekko siekamy i wrzucamy do blendera razem z olejem i solą. Blendujemy na jak najbar-
dziej gładką, jednolitą masę. Przekładamy do wyparzonych słoiczków, ugniatamy łyżką,  
aby pozbyć się powietrza. Zalewamy cieniutką warstwą oleju, szczelnie zakręcamy. Przecho-
wujemy w ciemnym i chłodnym miejscu. Dobrze przyrządzona pasta może stać nawet rok.  
Nadaje się także do mrożenia.

•  1 l Öl (kalt gepresst, z. B. Sonnenblumenöl 
oder Rapsöl, kein Olivenöl!)

    1 l oleju (tłoczonego na zimno np. słonecznikowego  
lub rzepakowego, nie może być to oliwa z oliwek!)
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Krzyżówka

Laureatką ostatniej krzyżówki została Pani Marta Ch. z Góry. Gratulujemy!

Prosimy o przesyłanie poprawnych odpowiedzi na adres Redakcji: Arbeitlandia, ul. Emilii Sczanieckiej 
1a/24, 60-215 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Krzyżówka”, do dnia 12 czerwca 2020 roku. Osoby, które 
prześlą prawidłowe rozwiązanie razem z zamieszczonym obok kuponem, otrzymają bon o wartości 50 PLN 
do wykorzystania w sklepie internetowym www.carework.pl/sklep. Fundatorem nagrody jest CareWork 
– www.carework.pl. Regulamin konkursu jest dostępny na www.arbeitlandia.eu.

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
tylko dla opiekunek i opiekunów CareWork

ZUPEŁNIE NOWY

Wszystkie funkcje programu dostępne są na 
komputerze i w aplikacji. Wejdź na app.carework.pl  
lub pobierz aplikację na telefon

Twój indywidualny login i hasło uzyskasz  
w biurach CareWork!

Jak skorzystać z możliwości oferowanych
przez program lojalnościowy CareWork?

Wszystkie informacje o programie lojalnościowym znajdziesz na stronie  
carework.pl/pomagaj-korzystaj

ZBIERAJ 
PUNKTY 

ZA TWOJĄ 
PRACĘ 

W NIEMCZECH KORZYSTAJ  
Z KURSU 

JĘZYKOWEGO 
I SZKOLEŃ 

ZAWODOWYCH

OTRZYMUJ 
PUNKTY ZA TWOJĄ 

PRACĘ W POLSCE

GROMADŹ 
PUNKTY ZA TWOJE 

UMIEJĘTNOŚCI

ODBIERAJ 
ATRAKCYJNE 

NAGRODY



Oddział w Poznaniu
ul. Głogowska 84
60-741 Poznań

 61 662 10 81 lub 82

Oddział w Legnicy
ul. Pocztowa 7
59-220 Legnica

 76 871 96 01

Oddział we Wschowie
ul. Kuśnierska 4
67-400 Wschowa

 65 520 47 18

Oddział w Łodzi
ul. Struga 26
90-513 Łódź

 504 922 687
 42 233 88 41

Oddział w Lesznie
ul. Dworcowa 6
64-100 Leszno

 65 511 45 50

Oddział w Gliwicach
dział rekrutacji
ul. Zwycięstwa 47
44-100 Gliwice

 668 224 060
  32 336 90 60

Oddział w Gliwicach
dział kadr i płac
 ul. Dolnych Wałów 9
44-100 Gliwice

 32 336 90 60

www.carework.pl info@carework.pl

SZUKASZ PRACY

NA WAKACJE?

PRACUJ Z NAMI I DOŁĄCZ 
DO WYJĄTKOWEGO

PROGRAMU 
LOJALNOŚCIOWEGO!

SPRAWDŹ NASZE
OFERTY PRACY W OPIECE 
W NIEMCZECH!

Możesz zarobić od 1000 

do 1600 euro “na rękę”

i dostać nawet 150 euro netto
premii wakacyjnej!


