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Caritas 24-hodinová péče v Rakousku 
Odborná.Bezpečná.Férová 

Caritas Rundum Zuhause betreut je nezisková organizace s dlouholetými zkušenostmi ve 
24- hodinové péči. 

 

Nabízíme 24ti-hodinovou péči (informace, poradenství, podporu rodin a rodinných příslušníků) 
v těchto rakouských spolkových zemích (centrální místo pro přihlášení a evidenci pro všechny 
pečovatelská místa je Vídeň): 

• Wien (Vídeň) 
• Niederösterreich (Dolní Rakousko) 
• Burgenland (Burgenlandsko) 
• Oberösterreich (Horní Rakousko) 
• Salzburg 
• Steiermark (Štýrsko) 

 

Naším cílem je blaho osob, jimž se péče poskytuje a jejich příbuzných, jakož i bezpečné 
pracovní podmínky pro pečovatele. 

 

 
Základem dobré spolupráce je pro nás 
spolehlivost a profesionalita. 

Vám jako pečovatelce nabízíme následující 
podporu: 

• Transparentní a férové smluvní podmínky 
• Výše denní sazby vychází z potřeby 

podpory (základní sazba 75, - EUR brutto). 
• Zaškolení včetně informační složky se všemi 

základními dokumenty 
• Ohlášení živnosti resp. přeregistraci pro 

legalizaci Vaší činnosti v Rakousku 
• Podpora a poradenství diplomovanými 

ošetřovatelkami Caritas (pravidelné kontrolní 
návštěvy) a kontaktní osoby pro odborné 
otázky týkající se péče 

• Krátké čekací doby při změně zákazníků 
• Turnusy trvají 14, 21 anebo 28 dní 
• Další vzdělávání v zemi původu 

 

 
 

 
 

 
 



Zprostředkováváme výhradně pečovatele/pečovatelky s platným živnostenským listem. 
 

Předpoklady: 
Dobré znalosti německého jazyka, odpovídající kvalifikace a praxe jsou předpokladem pro 
spolupráci. Jako kvalifikaci potřebujete vzdělání minimálně na úrovni „Heimhilfe“ (vzdělání v oblasti 
domácí péče, min. rozsah kurzu je 200 hodin). Výhodou je praxe v péči o pacienty v německy 
mluvících zemích. 

 

Jaké podklady od Vás potřebujeme? 
• Životopis v německém jazyce 
• Osvědčení profesní způsobilosti, originál a překlad do německého jazyka (kurz z oblasti 

domácí péče nebo zakončené vzdělání v oblasti péče nebo zdravotnictví, rozsah kurzu je 
min. 200 hodin) 

• Fotku 
• Reference, pokud máte 
• Kontaktní údaje na Vás, abychom se Vám mohli ozvat 

 

Projdeme si Vaše podklady. V případě zájmu Vás rádi pozveme na osobní pohovor do kanceláře 
našeho sdružení, abychom se dohodli na další možné spolupráci. 

 

Chtěli bychom vás upozornit, že požadujeme od opatrovatelek následující poplatky: 
• školení v mateřské řeči a informační mapa € 320,- jednorázově 
• roční poplatek € 402,- za první rok alikvotní částku. 
• Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání včetně administrativního poplatku € 36 za rok, 

v1. roce alikvotně 
 

Všechny částky jsou včetně všech daňí z obratu. 
 

 
 

Pracovat lépe s jistotou a podporou 
 
 

 

 
 
 

 
 

Caritas Rundum Zuhause betreut 
Mommsengasse 35, 1040 Wien 
Telefon: +43/(0)1/3760215 
Fax: +43/(0)1/503 307 728 50 
Pracovní doba: Pondělí – Pátek: 09:00 – 15:00 
office@caritas-rundumbetreut.at 
www.caritas-rundumbetreut.at 

 

 

 

Aktualizováno 1/2023 

 

Kontaktné osoby: 

Slovensky/Česky: Miroslava Polackova, 

Michaela Ilavska 

Maďarsky: Beáta Angela Doktor 

Rumunsky: Adriana Freyborn, 

Beáta Angela Doktor 

Bulharsky: Margarita Kehayova 
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