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Rundum Zuhause betreut 
 
 

Caritas 24-Stunden Betreuung 
Odborná. Bezpečná. Férová 

Caritas Rundum Zuhause betreut je nezisková organizácia s dlhoročnými skúsenosťami v 
oblasti 24-hodinovej starostlivosti. 

 

Ponúkame 24-hodinovú opateru (informácie, poradenstvo, podporu rodinám a ich rodinným príslušníkom) v 
nasledujúcich spolkových krajinách v Rakúsku (centrálne prihlasovacie a koordinačné miesto je Viedeň): 

• Viedeň 
• Dolné Rakúsko 
• Horné Rakúsko 
• Salzburg 
• Štajersko 
• Burgenland 

 

Naším cieľom je blaho opatrovaných osôb a ich príbuzných, ako aj bezpečné pracovné podmienky pre 
opatrovateľov. V tomto zmysle sa spolok Caritas zaviazal dodržiavať vysoké štandardy kvality. 

 
Základom dobrej spolupráce je 
spoľahlivosť a profesionalita 

Pracovné podmienky a odmeňovanie 
• Výška dennej sadzby závisí od náročnosti 

opatrovania (najnižšia sadzba je 75 EUR 
- brutto). Peniaze vám budú vyplatené na 
základe podpísanej zmluvy na konci 
každého turnusu. 

• Cestovné náklady platia zákazníci alebo príbuzní 
v plnej výške. Máte možnosť organizovať svoje 
dopravné prostriedky sami (autobus, vlak atď.) 

• Turnusy trvajú 14, 21 alebo 28 dní 
• Krátka čakacia doba pri zmene klientov 
• Všetky vaše dokumenty a faktúry (napríklad od 

SVS alebo WKO) budú odoslané na adresu 
vášho trvalého bydliska 

• Vaša povinnosť je uhradiť: sociálne poistenie (SVS), 
daň z príjmov (ak váš príjem presahuje 11. 000 € / 
rok), príspevok WKO 

 

 

 

 
 



Sprostredkúvavame výlučne opatrovateľky a opatrovateľov s platným živnostenským 
listom. 

 

Predpoklady spolupráce: 
• primeraná kvalifikácia 
• dobré znalosti nemčiny slovom aj písmom 
• empatia, pozornosť a senzibilita pri práci s opatrovanými osobami 
• praktické skúsenosti (min. 1-2 roky) 
• ochota ďalej sa vzdelávať 

 

Ktoré podklady budeme od vás vyžadovat‘? 
• Životopis v nemeckom jazyku (s kontaktnými údajmi, aby sme Vás mohli informovať) 
• Potvrdenie potrebnej kvalifikácie v materinskom jazyku - opatrovateľský kurz (v rozsahu minimálne 

200 hodín) alebo ukončené medicínske, alebo zdravotnícke vzdelanie a preklad do nemeckého jazyka. 
• Fotku 
• Referencie 
• Živnosť a potvrdenie o poistení v Rakúsku, ak máte 

 

Vaše dokumenty radi preveríme. Ak máte záujem, radi Vás pozveme na prvé osobné stretnutie s cieľom 
prekonzultovať možnú spoluprácu. 

 

Chceme Vás tiež upozorniť, že požadujeme od opatrovateliek/ opatrovateľov nasledujúce 
poplatky: 

• Úvodné zaškolenie a informačná mapa so všetkými potrebnými podkladmi pre prácu 
opatrovateľky/ opatrovateľa v Rakúsku (zmluvy, formuláre, brožúry a pod.) v materinskom jazyku EUR 
299,- (jednorazový poplatok) 

• ročný príspevok EUR 360,-, za prvý rok alikvotnú čiastku. 
• Poistenie profesijnej zodpovednosti vrátane administratívneho poplatku: 36,00 EUR, v 1. roku 

alikvotne. 
 

Keď má človek istotu, tak sa pracuje lepšie! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

Aktualizované 1/2022 

Kontaktné osoby: 

slovensky / česky: Miroslava Poláčková 

Michaela Ilavská 

maďarsky: Beáta Angela Doktor 

rumunsky: Adriana Freyborn 

Beáta Angela Doktor 

bulharsky: Margarita Kehayova 
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