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ASYST EN T / K A O P I E K UNA
OSÓ B S TA RS ZY CH

Miejsca zatrudnienia
• Szpitalne odziały geriatryczne i gerontopsychiatryczne

Zakres obowiązków
• Wspieranie opiekunów we wszystkich
czynnościach związanych z opieką nad
starszymi osobami
• Toaleta ciała i podawanie posiłków
• Pomoc starszym osobom w radzeniu
sobie z codziennymi czynnościami

• Instytucje świadczące opiekę
• Ośrodki rehabilitacyjne
• Domy spokojnej starości
• Domy pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych
• Poradnie geriatryczne

STU DIUM
Jak długo trwa kształcenie?
• Studium trwa rok i zajęcia odbywają w
pełnym wymiarze godzin.
• Program studium regulują ustawy i rozporządzenia wewnętrzne danego kraju
związkowego.

Gdzie odbywają się
zajęcia?
• Zajęcia teoretyczne odbywają się w
szkołach zawodowych, kolegiach zawodowych i na specjalistycznych wydziałach.
• Zajęcia praktyczne odbywają się w
placówkach opieki zdrowotnej oraz w
instytucjach świadczących opiekę.und
bei Pflegediensten.

Co jest wymagane, aby
zapisać się na zajęcia?
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• Dyplom ukończenia przynajmniej 9.
klasy Hauptschule (przyp. tłum. w niemieckim systemie szkoła osiągająca
stopień przygotowania do nauki zawodu)
(określone ustawą).

Jakie jest wynagrodzenie
w trakcie studium?

• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do
wykonywania zawodu.

Ile kosztuje studium?

• W wielu krajach związkowych wymagane jest również zaświadczenie o niekaralności.

W zależności od kraju związkowego studium może być odpłatne. W Nadrenii
Północnej-Westfalii studium jest bezpłatne.
Należy jednak liczyć się z kosztami związanymi z pomocami naukowymi, opłatami
egzaminacyjnymi oraz opłatami za egzaminy wstępne.

• Niektóre instytucje organizują pisemne
egzaminy wstępne.
• Umowa z odpowiednią katedrą specjalistyczną; w ramach szkolenia organizowane są praktyki w ambulatoryjnych i
stacjonarnych placówkach.

Nie jest przewidziane żadne wynagrodzenie.

Jakie jest wyngrodzenie po
ukończeniu studium?
ok. 1.800 – 2.000 EUR brutto/miesiąc.

Das Projekt „Die Zukunft der Pflege ist bunt“ wird im Rahmen des XENOS-Programms „Integration und Vielfalt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

