Praca opiekunki osób starszych za granicą – najczęściej
powtarzane mity
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Praca za granicą od czasu, kiedy Polska znalazła się w Unii Europejskiej, cieszy się
ogromną popularnością. Do wyjazdu poza granice naszego kraju zachęcają atrakcyjne
zarobki oferowane przez naszych zachodnich sąsiadów, możliwość podszkolenia znajomości
języka obcego oraz poznania innej kultury. Takie możliwości oferuje m. in. praca opiekunki
osoby starszej. Wokół zawodu opiekunki osób starszych przez lata narosło jednak wiele
mitów, które nie zawsze są zgodne z rzeczywistością. Co mówi się na temat tego zawodu i
czy opinie te są prawdziwe?
Praca Niemcy opinie o zawodzie opiekunki seniora
Mimo tego, że praktycznie każdy słyszał o zawodzie opiekunki osób starszych, to profesja ta ciągle
jest dość mało znana w naszym kraju. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej u naszych
zachodnich sąsiadów, w Niemczech. W kraju tym od lat zatrudniane są bowiem opiekunki seniorów,
których zadaniem jest odpłatne pomaganie starszym osobom w czynnościach dnia codziennego.
Wpisując w wyszukiwarkę frazę „praca niemcy opinie” spotkamy się z bardzo różnymi
wypowiedziami na temat pracy opiekunki osób starszych za granicą. Niektóre z nich są prawdziwe,
inne z kolei niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Oto cztery najpopularniejsze mity na temat
tego zawodu!

1. Opieka osób starszych – bardzo łatwa lub bardzo ciężka praca
W sieci przeczytać możemy np. opinie, że praca opiekunki jest bardzo łatwa. Polega ona bowiem na
zajmowaniu się domem i pomocy seniorowi, czyli rzeczach, z którymi poradzi sobie każdy. Inni
natomiast twierdzą, że opieka osób starszych do „ciężki kawałek chleba”, a zarobki nie są
współmierne do wysiłku, jakiego wymaga codzienna praca w tym zawodzie. Jak to więc jest
naprawdę?
Opieka osób starszych na pewno nie należy do najłatwiejszych profesji, ale skrajne wypowiedzi
należy traktować z lekkim przymrużeniem oka. To, czy dana praca będzie lekka, czy tez ciężka,
zależy bowiem od wielu czynników, m. in. od naszych możliwości i oczekiwań, a także od osoby,
którą będziemy się opiekowali i jej wymagań. Tak jak w przypadku pracy w innych zawodach, nie
należy więc generalizować tylko samodzielnie sprawdzić, czy jest to praca dla nas, czy też nie.
2. Opiekunka osób starszych musi posiadać odpowiednie wykształcenie
To także nie jest do końca prawda i nie we wszystkich przypadkach opiekunka musi dysponować
dyplomem. Opiekunki zatrudniane są bowiem do opieki nad osobami starszymi w różnym stanie
zdrowia. Są wśród nich seniorzy, którzy potrzebują jedynie pomocy w prowadzeniu domu i asyście w
codziennych czynnościach i do opieki nad takimi osobami opiekunka nie potrzebuje odpowiednich
kwalifikacji. Będzie ich natomiast potrzebowała z kolei do pracy z osobą chorą, która wymaga
fachowej i specjalistycznej opieki.
3. Opiekunką osób starszych może zostać nawet osoba bez doświadczenia
Także z takim twierdzeniem możemy się często spotkać wpisując w Internecie „praca niemcy opinie”
oraz czytając wypowiedzi na niektórych forach internetowych. To także nie jest jednak do końca
prawda, warto bowiem wiedzieć, że każda kandydatka na opiekunkę powinna posiadać choć
minimalne doświadczenie w opiece nad osobą starszą. Może być ono zdobyte jednak także
prywatnie, np. podczas opieki nad starszą osobą ze swojej rodziny.
4. Opiekunka seniora w Niemczech musi znać perfekcyjnie język niemiecki
W większości przypadków, aby pracować jako opiekunka starszych osób, wystarczy posiadać
podstawową znajomość języka niemieckiego. Oczywiście, biegłe posługiwanie się tym językiem z
pewnością ułatwi opiekunce wykonywanie swoich obowiązków i będzie dodatkowym atutem. Nie jest
to jednak warunek niezbędny, aby móc ubiegać się o pracę w tym zawodzie. Większość ogłoszeń
pracy jako podstawowy warunek stawia bowiem jedynie komunikatywne posługiwanie się językiem
obcym.
Praca niemcy opinie – gdzie szukać sprawdzonych informacji o pracy opiekunki?
Jak widać, opinie na temat zawodu opiekunki osób starszych, które znajdziemy w Internecie, nie
zawsze muszą być zgodne z rzeczywistością. Jeśli więc poważnie myślimy nad podjęciem pracy w
tym zawodzie, mamy doświadczenie oraz mówimy po niemiecku, koniecznie sprawdźmy: praca
Niemcy opinie w Opiekunki24.pl. Jest to bowiem sprawdzony portal internetowy, na którym znaleźć
można nie tylko ogłoszenia pracy dla opiekunek osób starszych w Niemczech, ale także rozbudowane
forum internetowe, na którym możemy poznać opinie innych kobiet, które już pracują w tym
zawodzie.
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