Život a práca v Nemecku
Profesijná kvalifikácia v Nemecku v oblasti starostlivosti o starého človeka

V Nemecku je čím ďalej tým viac starších ľudí, ktorí potrebujú pomoc a opateru. Avšak je tu veľký nedostatok vzdelaných ošetrovateľov.
V úzkej spolupráci uskutočňujú Centrála zahraničnej a odbornej sprostredkovateľne Spolkovej agentúry
práce (štátna správa práce) a regionálne agentúry so zahraničnými úradmi práce spoločný medzinárodný projekt kvalifikácie: po Európe sa hľadajú záujemcovia, ktorí sa chcú kvalifikovať/vzdelať v Nemecku na odborného/ú ošetrovateľa/ku so zreteľom na ošetrovanie seniorov.

Zámer projektu


Motivované a vhodné pracovné sily zo zahraničia sa zamestnajú ako pomocníci v ošetrovateľstve
seniorov a po patričnej príprave absolvujú vzdelanie na odborného/nú ošetrovateľa/ku.



V domácej krajine absolvujete jazykový kurz, v Nemecku prípravný kvalifikačný modul („základná
kompetencia“) a nasledovne vlastné vzdelanie, najprv na odborného/ú pomocníka/čku v ošetrovateľstve a potom na odborného/ú ošetrovateľa/ku. Od začiatku činnosti v Nemecku až do konca
vzdelávania dostanete plný plat pomocníka od zamestnávateľa.



Mimo príspevku prostredníctvom Your first EURES job (YfEj) und Reactivate (=Európske dotačné
programy) dotuje agentúra práce vzdelanie prevzatím nákladov ďalšieho vzdelávania, pomocou pri
preškolení ako aj prostredníctvom príspevku zamestnávateľovi k mzde pomocníka.



Po vykonanej záverečnej skúške sa zamestnajú pracovné sily ako odborní/é ošetrovatelia/ky.
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Ďalšie informácie
Z pravidla sa mladí ľudia v Nemecku vzdelávajú hneď po ukončení školy na výkon povolania ošetrovateľa seniorov. Je však aj veľa „dospelých“, ktorí z rôznych dôvodov ešte nikdy nedosiahli vzdelanie alebo svoje vyučené povolanie už dlhú dobu nevykonávali.
Agentúra práce rozsiahle tieto osoby podporuje, ak chcú svoje vzdelanie dohoniť.
Táto ponuka novej orientácie sa má ponúknuť aj záujemcom z európskeho zahraničia:


Po absolvovaní kurzu nemeckého jazyka vo vlasti, zamestnajú najprv zamestnávatelia uchádzačov
ako pomocníkov v ošetrovateľstve seniorov. Po intenzívnej prípravnej fázy s činnosťou na pracovisku a zároveň intenzívnym kurzom nemeckého jazyka absolvujú účastníci/čky najprv jednoročné
vzdelanie na pomocníka v ošetrovateľstve. Opierajúc sa na tomto, absolvujú trojročné vzdelanie na
odborného/ú ošetrovateľa/ku.



Počas celej prípravnej fáze a počas celej doby vzdelania poberáte od zamestnávateľa plat pomocníka. Úrad práce platí zamestnávateľovi počas prípravnej fáze a počas doby vzdelania časť platu,
pretože kvôli návšteve školy účastníci často chýbajú v zariadení.



Dodatočne sa účastníci podporujú prostredníctvom európskeho dotačného programu YfEJ alebo
Reactivate (jazykový kurz vo vlasti, cestovne náklady k prijímacím pohovorom, náklady na presťahovanie).



Po úspešnom absolvovaní vzdelania zamestná zamestnávateľ účastníkov ďalej ako kvalifikované
odborné pracovné sily.

Kto sa môže uchádzať o účasť na projekte?
Uchádzať sa môžu osoby, ktoré …


sú približne vo veku medzi 23 a 45 rokov,



majú štátne občianstvo jedného z členských štátov Európskej Únie,



majú ukončené stredoškolské vzdelanie alebo maturitou,



vlastnia výpis z registra trestov bez záznamov,



sú motivované sa vyučiť povolaniu odborného ošetrovateľa a pracovať v Nemecku,



chcú absolvovať štyri roky náročného vzdelania najprv na ošetrovateľského/ú pomocníka/čku
a potom na odborného/ú ošetrovateľa/ku,



už majú prvé skúsenosti v oblasti ošetrovania starších ľudí a /alebo môžu preukázať veľkú motiváciu na vykonávanie tohto povolania,



sú ochotné intenzívne sa učiť nemčinu,



už majú znalosti nemeckého jazyka alebo iného cudzieho jazyka,



spĺňajúce formálne predpoklady pre získanie podpory prostredníctvom úradu práce.

Fázy projektu
Projekt pozostáva zo šiestich fáz (viď časovú priamku v prílohe 1).
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Fázy pred vzdelaním

Nábor uchádzačov a zamestnávateľov:


Počas mesiacov marec - jún 2019



Informačné podujatia a predbežný výber uchádzačov (EURES- poradkyne vo vlasti)



Preverenie vysvedčení účastníčok na možné uznanie v Nemecku

Speed-Dating podujatia v Nemecku


Počas mesiacov jún alebo júl sa uskutočňujú prijímacie pohovory v Nemecku vo forme SpeedDating- podujatí.



Zamestnávatelia a uchádzači/ky majú možnosť sa osobne spoznať. Kde je potrebný preklad,
pomôžu tlmočníci/ky. Záujemcovia majú aj tu možnosť si zariadenie resp. pracovisko
a poprípade aj ubytovanie obhliadnuť. Niektorí zamestnávatelia ponúkajú aj v ich zariadení
hospitáciu.



Cestovné k týmto prijímacím pohovorom sa uhradzuje prostredníctvom YfEJ / Reactivate.



Uchádzači, ktorí získajú prísľub zamestnania, budú prijatí do projektu. Uchádzači, ktorí
v prijímacom pohovore nedostanú žiadne prísľuby zamestnania sa nemôžu na projekte
zúčastniť.

Jazykový kurz v domácej krajine a presťahovanie


Účastníci projektu navštevujú jazykový kurz v ich vlasti (minimálne 10 – 12 hodín týždenne; od
októbra 2019 do januára 2020).



Cieľ: Jazyková úroveň nemčiny A2. Účastníci, ktorí nedosiahnu túto jazykovú úroveň, nemôžu
ďalej v projekte pokračovať.



Náklady na jazykový kurz sa prevezmú programom až do výšky 2.000 EUR alebo v určitých
krajinách sa financuju regionálnymi pracovnými úradmi.

 Po ukončení kurzu nemčiny nasleduje sťahovanie do Nemecka. Paušál k nákladom sťahovania
sa vypláca až do výšky 1.000 €. Na podanie žiadosti o vyplatenie sťahovacích nákladov je potrebná pracovná zmluva.

Zamestnanie ako pomocný pracovník a intenzívny kurz nemeckého jazyka


Od polovice februára 2020 budú účastníci projektu zamestnaní ako pomocní pracovníci a budú
dostávať náležitú mzdu v ošetrovateľstve seniorov (tarifnú mzdu alebo minimálnu mzdu ošetrovateľstva, to znamená najmenej 1850 € brutto).



Zároveň začne intenzívna príprava na vzdelanie: práca v zariadení a jazykový kurz (50:50). Jazykový kurz, potrebné náklady na cestovne medzi jazykovým kurzom a pracoviskom
a príspevok ku mzde sa platia úradom prace.
Uchádzači takto získajú možnosť bližšie spoznať povolanie a úlohy ošetrovateľa seniorov,
a intenzívne sa učiť nemčinu.



 Cieľom je, dosiahnuť jazykovú úroveň B1/B2 na začiatku výuky. To je potrebné pre
úspešné absolvovanie vzdelania.



V tomto čase prebieha aj prihlásenie uchádzača v odbornej škole a potrebné uznanie zahraničného vysvedčenia.
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Vzdelanie



V septembri 2020 začína vzdelávanie na pomocného ošetrovateľa/ku a trvá do júla 2021



V septembri 2021 začína vzdelávanie na odborného/u ošetrovateľa/ku a trvá do júla 2024

Vzdelávanie pozostáva z praktickej a teoretickej časti. To znamená po prvé, že účastníci/čky chodia
do školy, kde píšu skúšky a musia sa doma učiť. Po druhé pracujú v ošetrovateľskom zariadení,
kde sa učia v praxi.

Počas vzdelávania dostáva účastník/čka „pomoc sprevádzajúcu výučbu“ (coaching, doučovanie,
príprava na skúšky). Náklady sa hradia úradom prace. Po úspešnom vzdelaní obdŕža účastníci/čky
prémiu vo výške 1.500 € od úradu práce a zamestnávateľ ich zamestná ďalej ako odborné pracovné sily.

Výhody pre účastníkov



Financovanie kurzov nemeckého jazyka v domácej krajine i v Nemecku.



Účastníci spoznajú už na začiatku projektu ich budúcich zamestnávateľov.



Od februára 2020 dostanú pracovnú zmluvu s povinnosťou sociálnych odvodov ako pomocník/čka v ošetrovateľstve seniorov.



Projekt ponúka možnosť absolvovať vzdelanie a dostávať pri tom plnú mzdu pomocného pracovníka.



Účastníci sú intenzívne sprevádzaní a podporovaní na celej dlhej ceste až po ukončenie odborného vzdelania.



Zamestnávatelia ponúkajú (na začiatku) ubytovanie a pomáhajú v prípade ďalších otázok.



Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky na odborného/ú ošetrovateľa/ku získajú účastníci
prémiu vo výške 1.500 EUR.

Požiadavky na opatrovateľské zariadenia
Zariadenia …


sú poznamenané otvorenou vítacou kultúrou a podporujú účastníkov/čky pri integrácii v povolaní a spoločnosti,



ponúkajú možnosti ubytovania a bývania,



majú porozumenie pre začiatočné problémy so znalosťami jazyka účastníkov,



uvoľňujú účastníkov/čky v prípravnej fáze pre návštevu jazykového kurzu (od februára do júla
2020),



sú ochotné účastníkov/čky po úspešnom absolvovaní vzdelania ďalej zamestnať ako odborné
pracovné sily

Kontaktná osoba
Ing. Oľga Matochová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Pracovisko: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
olga.matochova@upsvr.gov.sk
042/2440 303
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Jaro / Leto 2019

2

Jún /Júl 2019

3

Od Septembera 2019
– do konca Januára
2020

4

Od začiatku Februára
do konca Júla 2020
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Od Septembera
2020 do Júla 2021

YfEJ / Reactivate

YfEJ / Reactivate

YfEJ / Reactivate

Príspevok k ďalšiemu
profesijnému vzdelávaniu

Príspevok k ďalšiemu
profesijnému vzdelávaniu

Nábor uchádzačov

Speed-Dating-Event

Jazykové kurzy vo
vlasti

Príprava na
vzdelávanie

Vzdelanie pomocný/á
opatrovateľ/ka

* Zamestnanie ako

* Zamestnanie ako

pomocník/čka v
opatrovateľstve

opatrovateľ/ka

* Príspevok

* Príspevok
prostredníctvom
Príspevku k ďalšiemu
profesijnému
vzdelávaniu: príspevok
k pracovnej mzde

* Jazykový kurz u

domácej krajine po
úroveň A2

nositeľa
vzdelávania po
úroveň B1 B1/B2

* Kontrola príspevku k
ďalšiemu profesijnému
vzdelávaniu miestnymi
úradmi práce
* Pozvánka k SpeedDating-podujatiam
* Spracovanie žiadostí
o príspevky

* Príspevok k cestovným
nákladom
prostredníctvom
YfEj / Reactivate

* Presťahovanie sa do
Nemecka

* Príspevok k nákladom
presťahovania
prostredníctvom YfEJ /
Reactivate

Vzdelanie
Opatrovateľ/-ka

* Zamestnanie ako
pomocník/čka v
opatrovateľstve

* Jazykový kurz v

v Nemecku

* Príspevok k
jazykovému kurzu
prostredníctvom YfEj /
Reactivate

Príspevok k ďalšiemu
profesijnému vzdelávaniu

* Návšteva
odborného učilišťa

*Prijímacie pohovory

náborové podujatia v
rôznych krajinách EU

* V najlepšom prípade:
prísľub zamestnania
jedného zo
zamestnávateľov a
prísľub uchádzača/ky

Od Septembera
2021 do Júla 2024

* Návšteva
odborného učilišťa

* Informačné a

* Predbežný výber
prostredníctvom EURES
– zahraničie a
Medzinárodného
personálneho servisu
Bavorska (vrátane
preverenia uznania
zahraničných
vysvedčení)
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prostredníctvom
Príspevku k ďalšiemu
profesijnému
vzdelávaniu: náklady
jazykového kurzu,
príspevok k pracovnej
mzde

* Oficiálne uznanie
vysvedčenia

* Príspevok
prostredníctvom
Príspevku k ďalšiemu
profesijnému
vzdelávaniu: príspevok
k pracovnej mzde,
pomoc sprevádzajúca
preškolenie
Jazykový kurz
Odborná škola
Činnosť u
zamestnávateľa

