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Opieka 
 Praca z agencją czy prywatnie?

- P A U L I N A  P I E C Z Y R A K -

,

Kiedy poszukujemy zleceń do Niemiec jako Opiekunka lub Opiekun, natrafiamy często na
dylemat "wyjechać samodzielne czy z agencją?".  Istnieje sporo zagrożeń, które mogą się
pojawić podczas wyjazdów. Warto więc liczyć się z konsekwencjami swojej decyzji i poznać
wszystkie za i przeciw obu rozwiązań.

Wiele osób decyduje się na organizację
samodzielnych wyjazdów. Są to Podopieczni z
polecenia lub częściej tacy, których Opiekunka czy
Opiekun mieli szansę już poznać. Decydują się w
tym drugim przypadku na opcję organizacji bez
agencji z  prostej przyczyny: można zaoszczędzić
wtedy trochę pieniędzy, które normalnie
powierzyliby pośrednikowi. Jeśli więc ten sposób
pozwala zarobić więcej- czy są jakieś wady, skoro
mamy już poleconą rodzinkę?  
 
ZAGROŻENIA WYJAZDÓW PRYWATNYCH
Jeśli wyjeżdżamy z polecenia lub ogłoszenia na
własną rękę istnieje pierwsze niebezpieczeństwo-
na miejscu możemy zobaczyć zupełnie inny obraz
niż ten, który został nam przedstawiony. Nikt tego
w prywatnych wyjazdach nie weryfikuje, więc może
pojawić się rozczarowanie.  Jeśli wyjeżdżamy już do
znajomych Podopiecznych- wydaję się być
bezpiecznie. Lecz to tylko  pozory.  Po pierwsze,  jeśli
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ZALETY WYJAZDÓW PRYWATNYCH

PRACA Z AGENCJĄ OPIEKUNEK

Najważniejszą zaletą jest pewność wynagrodzenia.
Często słyszy się o przypadkach, w których
Opiekunka czy Opiekun nie dostają po
zakończonym zleceniu ani grosza. Agencja
zabezpiecza takie sytuację za pomocą zawartej
umowy ze zleceniodawcą (tj. rodziną). W takich
przypadkach, Opiekunka czy Opiekun i tak dostanie
swoje wynagrodzenie, nawet jeśli rodzina nie będzie
chciała zapłacić. Wiarygodność ofert to kolejna
zaleta. Każda z agencji posiada pełne dokumentacje
na temat wszystkich zleceń, które zawierają m.in.
umówioną stawkę, warunki, czas pracy, zakres
obowiązków itd. Co ważne, jest to spisane również w
ramach umowy. Trzecią zaletą jest pomoc
koordynatorów, którzy czuwają cały dzień. Jeśli
pojawi się jakiś problem- zawsze można zadzwonić
do takiej osoby, która powie jakie kroki w danej
sytuacji należy podjąć. Następny plus wyjazdów z
agencją to pewne ubezpieczenie oraz
zorganizowany przejazd, czyli odchodzą nam
najważniejsze obowiązki podczas przygotowania do
wyjazdu. Mamy wówczas spokojną głowę i jedyne
co wtedy robimy, to zastanawiamy się co wziąć do
walizki. 

pojawi się jakiś problem, np. rodzina będzie chciała
niesłusznie potrącić nam pieniądze z pensji-
jesteśmy zdani sami na siebie. Nikt tego za nas nie
załatwi i musimy o wynagrodzenie walczyć sami.
Po drugie- nieprzyjemne sytuacje. Jeżeli jesteśmy
źle traktowani to nie ma kogo poprosić o pomoc. W
takich sytuacjach można po prostu się spakować i
wyjechać, ale nikt nam nie zwróci kosztów
podróży, ani tym bardziej nie zapłaci za
przepracowaną np. połowę zlecenia. Po trzecie-
ubezpieczenie. Musimy wykupić je sami, co wiąże
się z samodzielnym rozeznaniem rynku
ubezpieczeniowego. Dodatkowo, wszystkie
kwestie podatkowe i rozliczenia z urzędami trzeba
załatwić samodzielnie. Po czwarte- oferty.
Potrzebujemy znacznie więcej czasu na to, aby
dowiedzieć się informacji na temat zlecenia. W
związku z tym w ciągu dnia przejrzymy o wiele
mniej ofert, niż podczas szukania pracy z agencją,
którzy w większości dopasowują oferty za nas,
dzwoniąc potem z konkretną propozycją.

Oczywiście to rozwiązanie ma też swoje plusy.
Pierwszym z nich jest wspomniany już wyższy
zarobek. Wynika to z faktu, że agencja w takich
sytuacjach jest pośrednikiem. Dlatego też pobiera
opłaty dla swoich pracowników oraz na poczet
utrzymania całej firmy. Drugim argumentem jest
możliwość samodzielnej negocjacji warunków i
stawki. Wtedy kontakt ze zleceniodawcą jest
bezpośredni i można osobiście zwrócić uwagę na
pewne szczegóły.

WADY WYJAZDÓW Z AGENCJĄ

Agencje opiekunek mają za zadanie zająć się
wszystkimi zadaniami w związku z pełną
organizacją wyjazdu. Przeszukują zlecenia,
sprawdzają ich wiarygodność, by potem dopasować
pracę do oczekiwań konkretnej Opiekunki czy
Opiekuna.

ZALETY WYJAZDÓW Z AGENCJĄ

To co zaletą w poprzedniej opcji, tutaj wadą- czyli
kwestie związane z wynagrodzeniem. Agencja
pobiera prowizję przy każdym zleceniu, żeby opłacić
wszystkie koszty firmy. Drugą wadą jest często źle
dobrana agencja, dlatego najlepiej jest sprawdzić
stronę internetową placówki i dokładnie zapoznać
się z umową, którą zawieramy.
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Choroby dotykają dzisiaj sporą część społeczeństwa bez względu na pochodzenie czy stan
majątku. Jednak nie da się ukryć, że prawdopodobieństwo zachorowań wzrasta wraz z wiekiem.
Często czytając oferty Opiekunki czy Opiekunowie zaczynają właśnie od spojrzenia na rubryczkę
z chorobami. Dlaczego? Niektóre z nich wymagają bardzo dużego zaangażowania, a czasem
nawet wiedzy. Aby spokojnie przeglądać zlecenia, przygotowaliśmy spis wraz z krótką
charakterystyką najczęściej występujących schorzeń u Seniorów.

Ta choroba często objawia się po prostu
łamliwością kości i na to trzeba najbardziej uważać.
Senior musi dbać o swoją kondycję, a także nie
wykonywać zbyt gwałtownych ruchów, które
mogą prowadzić do złamań. Niestety jest to o tyle
groźne, że kości osoby starczej nie mają już takiej
zdolności do zrastania i często złamanie jest już
podpisanym wyrokiem. Poboczne skutki
choroby to także brak apetytu, wzdęcia, zaparcia, a
także podatność na choroby płuc.

zarówno z życia rodzinnego, jak i społecznego.
Według badań, Choroba Alzheimera to najczęstsza
choroba osób starszych. Szacuje się, że liczba ta
może wzrosnąć do 2050 roku nawet czterokrotnie.
Czy można uniknąć tej choroby? Więcej na ten
temat jest na naszym blogu www.avoria.com.pl.

CHOROBA ALZHEIMER
Należy do nieuleczalnych chorób mających swoje
ognisko w neuronach.  Objawia się najczęściej
problemami lub całkowitą utratą pamięci. Do tego
dochodzi brak zdolności rozumowania, orientacji
oraz   mowy.   Bardzo   często  w  ostatnim  stadium
rozwoju,   osoby   chore    wyłączają   się   całkowicie

CHOROBA PARKINSONA
To po prostu choroba, w której obumierają
neurony. Najczęściej pojawia się powoli, może
rozwijać się nawet przez kilkanaście lat. Na
początku może objawiać się niewinnie tj. chory jest
zmęczony, osłabiony, a jego ruchy stają się bardzo
spowolnione i nie ma w nich płynności. W
kolejnych etapach przejawia się najczęściej poprzez
wzrastające drżenie lub sztywność rąk i nóg.
Chorzy mają także problemy z mową, a ich procesy
myślowe zaczynają zwalniać. Często osoba chora na
Parkinsona zaczyna miewać także problemy na tle
psychicznym.
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 DEMENCJA STARCZA
Najczęściej osoba chorująca na demencję ma
szereg objawów, między innymi: brak orientacji
zarówno w czasie jak   i przestrzeni; brak
umiejętności rozpoznawania osób; zaburzenia
mowy; drażliwość i agresja, a także stany lękowe i
apatia. Demencja finalnie doprowadza do
zatracenia czynności rzeczowych, organizm po
prostu “zapomina” jak ma funkcjonować. Często
osoby chore nie są świadome tego co mówią i robią,
więc opieka nad takim Podopiecznym, którego
stadium choroby jest już zaawansowane, jest
bardzo trudna.

CUKRZYCA
Są dwa rodzaje tej choroby: typu 1. i typu 2.
Cukrzyca typu 1. pojawia się zazwyczaj nagle,
natomiast cukrzyca typu 2. pokazuje się powoli, a
objawy nasilają się stopniowo. Objawy  cukrzycy
typu 1. to zwiększenie pragnienia, za czym idzie
częste oddawanie moczu. Do tego pojawia się
także chroniczne zmęczenie.  Objawy cukrzycy
typu 2. to nieprzyjemna suchota; tak jak w
przypadku typu 1. zwiększone pragnienie, ale
także apetyt. Często pojawia się także przewlekła
senność, problemy ze wzrokiem, a także stany
zapalne dróg intymnych. Zarówno w pierwszym
jak i w drugim przypadku, należy dbać o
prawidłową dietę, a także regulować poziom
insuliny we krwi. Więcej na ten temat pisaliśmy w
naszym artykule na temat  wpływu cukrzycy na
życie Seniora.

INKONTYNENCJA
Problem  nietrzymania moczu jest bardzo częstą
dolegliwością Seniorów. Osoby chore mają
osłabione mięśnie miednicy, które nie są w stanie
utrzymać moczu, aby Senior zdążył dojść do
łazienki. Takie osoby na początku noszą wkładki,
jeśli stadium choroby jest lekkie, natomiast
choroba w stadium zaawansowanym obliguje
chorego do noszenia pampersów medycznych.
Niestety, inkontynencja to nie tylko problemy z
trzymaniem moczu, ale też kału. To ważne, kiedy
osoba jest leżąca, bowiem musimy liczyć się wtedy
z wykonywaniem takich czynności jak
przewijanie i dbanie o odpowiednią higienę w celu
zapobiegania odparzeń i ran.

DEPRESJA
To nie jest choroba tylko osób starszych, ale nie da
się ukryć, że występuję u nich bardzo, bardzo
często. Jest to powiązane z wiekiem, a przez to, że
stają się osłabieni, czują się niepotrzebni. Jeśli
Senior nie ma odpowiedniego wsparcia, dochodzi
do depresji, którą jest bardzo cieżko wyleczyć. 
 Osoba chora jest apatyczna, nie chce rozmawiać z
ludźmi i rzadko cieszy się z czegokolwiek. Pojawia
się chroniczny smutek, lęki i niepokój. Często
również dochodzi do tego bezsenność czy
zaburzenie rytmu serca.
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Die versicherten Senioren haben in Deutschland einen Anspruch auf die ambulante
Pflege. Der ambulante Pflegedienst kommt zu Pflegebedürftigen nach Hause und
unterstützt sie und deren Familien bei der Pflege. Das Ziel ist es, dass der
pflegebedürftige Mensch so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden wohnen
bleiben kann.  Bei einem ambulanten Pflegedienst sind Pflegefachkräfte sowie
Hauswirtschaftshelferinnen, Familienpflegehelfer, Pflegekräfte oder Pflegehilfskräfte
tätig.

große Toilette und kleine Toilette – also Duschen, Waschen, Baden, Hilfe beim
Toilettengang, Zahnpflege, Rasieren und Kämmen.
Ernährung: Hilfe beim mundgerechten Zubereiten des Essens sowie Anreichen
und Hilfe beim Einnehmen der Mahlzeiten.
Mobilität: Hilfe und Unterstützung beim Treppensteigen, Verlassen und
Wiederaufsuchen der Wohnung, An- und Ausziehen (auch von
Kompressionsstrümpfen), Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, Stehen und Gehen.

Grundpflege / Körperpflege:
Der Pflegedienst übernimmt verschiedene Aufgaben, wie zum Beispiel:

Ambulante Behandlungspflege:
Das Anlegen und Wechseln von Verbänden, das Richten und Verabreichen von  
Medikamenten, Kontrolle von Blutzuckerwerten, Stomapflege, Katheterpflege,
Verabreichen von Injektionen (wie Insulinspritzen)

Wahl- und Serviceleistungen
Das kann ein Pflegedienst anbieten, muss es aber nicht. Dazu gehören beispielsweise:
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 Vermittlung von Serviceleistungen wie  Essen auf Rädern, Fahrdienste,
Reinigungsdienste, die Betreuung von Haustieren und Zimmerpflanzen
während eines Krankenhausaufenthaltes, Vermittlung von Gesprächskreisen
oder Selbsthilfegruppen sowie von ehrenamtlichen Mitarbeitern

Hauswirtschaftliche Hilfe:
Betten beziehen, Putzen von Wohnung und Fenstern, Wohnung aufräumen,
Beheizen der Wohnung, Zubereitung von Mahlzeiten, Unterstützung im
Haushalt, Einkaufen oder auch Begleitung des Pflegebedürftigen bei Einkäufen

Nicht immer reicht es, wenn der Pflegedienst einmal oder zweimal pro Tag kommt.
In solchen Fällen suchen viele Familien nach einer 24-Stunden-Betreuungskraft aus
Osteuropa, sehr oft und sehr gerne aus Polen. Betreuerinnen und Betreuer verfügen
meistens über keine medizinischen Qualifikationen. Außerdem ist die Ausbildung
von Krankenschwestern aus anderen Ländern in Deutschland eher nicht anerkannt. 
Eine medizinische Pflege können und dürfen polnische Pflegekräfte also nicht
erbringen. Sie sind in erster Linie für die Seniorenbetreuung und für den Haushalt
zuständig. Ist eine Betreuerin vor Ort, verzichten viele Familien auf den Pflegedienst
oder schränken seine Leistungen ein.

Unterstützung im Haushalt
Die Betreuungskraft erledigt Aufräum- und Reinigungsarbeiten  in den
Wohnräumen der Pflegeperson, sie bügelt, macht Betten, spült ab und macht die
Wäsche. Sie nimmt die Mahlzeiten in der Regel gemeinsam mit der Pflegeperson
ein und unterstützt – falls notwendig – bei der Nahrungsaufnahme.

Die Grundpflege beinhaltet beispielsweise Hilfe beim Aufstehen und beim
Zubettgehen, bei der Körperwäsche (waschen, baden, duschen, frisieren,
Zahnpflege etc.) und die Begleitung bei Toilettengängen. Dabei achtet die
Pflegekraft auf eine gesunde und saubere Körperhygiene (auch Intimpflege) der
zu pflegenden Person.

Unterstützung bei der Grundpflege
Welche Aufgaben kann eine Betreuerin übernehmen?
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versichert- ubezpieczony
einen Anspruch auf etwas haben- mieć do czegoś prawo
der Pflegedienst - (ambulatoryjna) służba pielęgniarska
die Pflegebedürftige, der Pflegebedürftige- podopieczna, podopieczny
unterstützen- wspierać
die Unterstützung- wsparcie
in den eigenen vier Wänden- w swoich czterech ścianach
die Pflegefachkraft (l.mn. Pflegefachkräfte)- wykwalifikowana pomoc medyczna
(lub pielęgniarka)
die Haushaltswirtschaftshelferin- pomoc domowa
der Familienpflegehelfer, die Familienpflegehelferin- opiekun, opiekunka
rodzinny/a
die Pflegekraft- opiekun, opiekunka 
die Pflegehilfskraft- niewykwalifikowana pomoc medyczna
tätig sein- być zatrudnionym
zum Beispiel = beispielsweise- na przykład
die Ernährung- odżywianie, żywienie
mundgerecht- łatwy do pogryzienia
das Zubereiten- przygotowywanie  
das Anreichen- podawanie np jedzenia
das Einnehmen- zażywanie, przyjmowanie
die Mahlzeit- posiłek
das Verlassen- tu: wychodzenie z domu
das Wiederaufsuchen- tu: powrót do domu
das Anlegen- tu: zakładanie (opatrunków)
das Wechseln- zmienianie
der Verband (l.mn. Verbände)- opatrunek

-9-

WORTSCHATZ

Viele Senioren gehen auch noch im höheren Alter regelmäßig
bestimmten  Freizeitaktivitäten  nach. Hier ist die 24-Stunden-Pflegekraft ein
wertvoller Begleiter. Sie unternimmt zusammen mit der zu betreuenden Person viele
Aktivitäten, begleitet Senioren bei  Spaziergängen, Ausflügen  oder zu Treffen mit
Freunden, Stammtischen usw.. Manchmal ist deswegen ein Führerschein
erforderlich. Darüber hinaus hilft die polnische Pflegekraft auch beim Planen und
Organisieren des Alltags (Arzttermine, Friseur, Fußpflege und vieles Anderes).

Grundpflege / Körperpflege:

Einkäufe, Besorgungen, Botengänge:
Eine Pflegekraft kümmert sich auch um den  Einkauf von Lebensmitteln. Generell
erledigt sie  alle Besorgungen, die im Alltag von Senioren anfallen wie z.B. das
Abholen von Medikamenten aus der Apotheke oder behördliche Botengänge.
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 das Richten- tu: rozkładanie, przygotowanie np. leków
das Verabreichen- podawanie np. leków
der Katheter- cewnik
anbieten- oferować
die Vermittlung- pośredniczenie
Essen auf Rädern- catering
der Fahrdienst- usługi transportowe
der Reinigungsdienst- usługi sprzątające
während- podczas
der Krankenhausaufenthalt- pobyt w szpitalu
der Gesprächskreis- kółka/grupy dyskusyjne
die Selbsthilfegruppe- grupa wsparcia
ehrenamtliche Mitarbeiter- wolontariusze
Betten beziehen- zmieniać pościel
begleiten- towarzyszyć
die Begleitung- towarzyszenie
verfügen über- dysponować czymś
die Ausbildung- wykształcenie
aus anderen Ländern- z innych krajów
anerkannt- uznany np. prawnie
erbringen- tu: wykonywać, sprawować (np. opiekę)
zuständig sein für- odpowiadać za, mieć kompetencje w jakimś zakresie...
vor Ort- na miejscu
verzichten auf- rezygnować z...
einschränken- ograniczyć/ograniczać
die Leistung- tu: usługa, zadanie
beinhalten- zawierać
achten auf- pilnować, zwracać uwagę na
erledigen- załatwiać
gemeinsam- wspólnie
falls (= wenn)- jeśli
sich kümmern um- (za)troszczyć się o 
besorgen- załatwiać, kupować (np bilety)
die Besorgung- sprawunki
anfallen- tu: przypadać, być do wykonania
behördliche Botengänge- tu: załatwianie spraw urzędowych
nachgehen- tu: poświęcać czas (np. jak w tekście: na aktywności w czasie wolnym)
wertvoll- wartościowy, cenny
unternehmen- przedsięwziąć (synonim „machen“ robić np. wycieczki)
der Stammtisch- stolik dla stałych gości
der Führerschein- prawo jazdy
erforderlich- konieczne, wymagane
darüber hinaus- ponadto, też
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Słownik niemieckich wyrażeń
Jadąc na zlecenie do Niemiec warto znać trochę przydatnych zwrotów. Nawet
jeśli znajomość języka nie jest wymagana podczas zlecenia, lepiej jest mieć pod
ręką spis najważniejszych wyrażeń.

Wie geht es Ihnen?- Jak się pan/pani czuje?
Geht es Ihnen schon besser?- Czy czuje się pan/pani już lepiej?
Haben Sie Schmerzen?- Czy coś panią/pana boli?
Ist alles in Ordnung?- Czy wszystko jest w porządku?
Sind Sie schon wach?- Czy już się pan/pani obudził/a?
Brauchen Sie Hilfe?- Czy potrzebuje pan/pani pomocy?
Gleich kommt der Pflegedienst (zur Körperpflege, zum Insulinspritzen).- 
Zaraz przyjdzie pielęgniarka (do higieny, zrobić zastrzyk insuliny).
Nehmen Sie bitte Ihre Medikamente/Tabletten.- Proszę zażyć leki/tabletki.
Stehen Sie bitte auf. Ich helfe Ihnen.- Proszę wstać. Pomogę pani/panu.
Wir gehen ins Badezimmer, ok?- Pójdziemy do łazienki, ok?
Gehen wir jetzt auf die Toilette?- Pójdziemy teraz do toalety?
Setzen Sie sich auf den Toilettenstuhl?- Usiądzie pan/pani na krzesełko z
toaletą?
Was möchten Sie heute anziehen?- Co chciał(a)by pan/i dzisiaj ubrać?
Ich ziehe Sie jetzt um.- Przebiorę teraz panią/pana.
Wir gehen gleich spazieren. Das Wetter ist sehr schön.- 
Pójdziemy zaraz na spacer. Pogoda jest bardzo ładna.
Wir bleiben heute lieber zu Hause. Es regnet und es ist sehr windig.- 
Dziś lepiej zostaniemy w domu. Pada deszcz i jest bardzo wietrznie.
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 Möchten Sie jetzt essen oder trinken?- Chciał(a)by pan/pani teraz jeść albo pić?
Was möchten Sie zu Mittag essen?- Co chciał(a)by pan/pani zjeść na obiad?
Trinken Sie bitte mehr Wasser.- Proszę pić więcej wody.
Essen Sie bitte das Frühstück.- Proszę zjeść śniadanie.
Mögen Sie auch Tee mit Milch?- Lubi pan/pani też herbatę z mlekiem?
Essen Sie lieber Nudeln oder Kartoffeln?- Woli pan/pani makaron czy ziemniaki?
Trinken Sie lieber Tee oder Kaffee zum Frühstück?- 
Woli pan/pani kawę czy herbatę na śniadanie?
Hätten Sie Lust auf Obst?- Czy miał(a)by pan/pani ochotę na owoce?
Möchten Sie sich für eine Stunde hinlegen?- Czy chciał(a)by się pan/pani na
godzinę położyć?
Möchten Sie etwas fernsehen oder Radio hören?- Czy chciał(a)by pan/pani trochę
pooglądać telewizji albo posłuchać radia?
Ich muss heute das Badezimmer putzen.- Muszę dziś posprzątać łazienkę.
Am Vormittag sauge ich Staub und wische den Boden.- Przed południem
poodkurzam i przetrę podłogę.
Ich gehe jetzt kochen / einkaufen / waschen / bügeln.- 
Idę teraz gotować/na zakupy/prać/prasować.
Bitte rufen Sie / klingen Sie, wenn Sie etwas brauchen.- 
Proszę zawołać/zadzwonić (dzwonkiem), jeśli czego będzie pan/pani potrzebować.
Ich gehe mal schnell zur Bäckerei und hole Brot.- 
Pójdę szybko do piekarni i przyniosę chleb.
Was soll ich heute kaufen?- Co mam dzisiaj kupić?
Wo kann ich hier günstig einkaufen?- 
Gdzie tutaj mogę korzystnie zrobić zakupy?
Ich habe ein Problem. Ich habe kein Internet. / Die Waschmaschine funktioniert
nicht./ Das Schloss klemmt./ Die Tür lässt sich nicht schließen. Können Sie bitte
gucken, was los ist?-
Mam problem. Nie mam internetu/Pralka nie działa./Zamek się zacina./Drzwi nie
da się zamknąć. Czy mógłby pan zobaczyć, co się stało? 
Ihre Mutter ( Ihr Vater) schläft nicht durch./ ist mal auch aggressiv/ will nicht
essen. Können Sie bitte den Arzt konsultieren?- 
Pani mama (pan tata) nie przesypia nocy/bywa agresywn(a)y/ nie chce jeść. Czy
może pan/pani zasięgnąć porady lekarza?
Ich habe noch eine Bitte. Ich muss zur Bank. Zeigen Sie mir den Weg?-  
Mam jeszcze jedną prośbę. Muszę pójść do banku. Pokaże mi pan/pani drogę?
Was bedeutet das Wort? Ich verstehe nicht.- Co znaczy to słowo? Nie rozumiem.
Bitte, noch einmal. / Wiederholen Sie bitte.- Proszę powtórzyć.
Ich fahre leider nicht mit dem Auto.- Niestety nie jeżdżę autem.
Kein Problem. Ich kümmere mich gleich darum.- 
Żaden problem. Zaraz się tym zajmę.
Darf man hier rauchen?- Czy wolno tutaj palić?
Wann habe ich Pause?- Kiedy będę mieć przerwę?
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Starszy Pan parkuje swój samochód pod
Sejmem. Wybiega do niego ochroniarz i
mówi:
- Panie, tu nie wolno parkować! Tu jest
Sejm, tu się  chodzą tylko posłowie i
senatorowie!
Senior na to:
- Spokojnie, mam alarm!
 

Przy górskiej drodze samochód rozbija
się na przydrożnym drzewie. Przyjeżdża
policja a na kamieniu obok siedzi baca i
pyka fajeczkę
'- Byliście tu baco cały czas? - pytają
policjanci,
- Byłek - odpowiada baca.
- A wypadek widzieliście?
- Widziołek.
- Powiedzcie, jak to było.
- Ano widzicie panowie to drzewo?
- Widzimy.
- A uni nie widzieli.

– Sąsiadko! Podobno mąż przed świętami
złamał nogę?!
– Tak, robiłam kotlety i posłałam go do
piwnicy po ziemniaki. Nie wziął latarki i
spadł ze schodka.
– Ojej! Co zrobiła pani w tej sytuacji?
– Ryż!

* 
 

Małżeństwo- związek, w którym jedna
z osób zawsze ma rację. Druga z nich to
mąż. 
 

* 
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Horoskop

Koziorożec             

Panna

Zmiany, zmiany, zmiany. Zarówno w
pracy jak i w życiu prywatnym. Nie
oczekuj niczego, ale przygotuj się na
wszystkie ewentualności. Wyjdzie Ci to
na dobre, szczególnie w życiu
rodzinnym.

Warto zadbać o dobrą dietę, pozwoli Ci
to zapobiec przeziębieniom, które
niestety będą Ci towarzyszyć. 

Waga
Baran                     

Wodnik                  

Planety  zadziałają przychylnie i ten rok
będzie dla Ciebie wyjątkowy. Jednak
uważaj, aby nie robić wszystkich rzeczy
na raz. To może się źle skończyć,
szczególnie w sferze zawodowej, co
przełożyć się może na Twoje życie
rodzinne.

Spokój i opanowanie będą Ci w tym roku
potrzebne, ale tylko w aspekcie
zawodowym. Poukłada się sporo spraw
rodzinnych, co doda Ci otuchy i radości w
gorszych chwilach. 

Ten rok na pewno nie będzie nudny.
Największym wyzwaniem będzie
pogodzenie pracy z życiem rodzinnym,
więc pamiętaj, aby dobrze organizować
swój czas i szybko się decydować.

Ryby                   

Skorpion

To będzie ciekawy rok. Zarówno na polu
osobistych doświadczeń, jak i w pracy.
Oczekuj sporej poprawy w sprawach
finansowych. Musisz jednak pamiętać,
aby nie wydawać zbyt dużo.

Będzie to czas pełen wyzwań i celów.
Otwarcie się na nowe sprawy okaże się
dla Ciebie kluczowe i da wiele
możliwości. Kieruj się intuicją i
cierpliwością, która przyda się w miłości.

Byk                    

Rak                        
   

Los szykuje Ci wiele niespodzianek, ale
spokojnie  sobie  ze  wszystkim  poradzisz.

Lew
Kompromis  to dla Ciebie recepta na ten
rok. Jeśli wykażesz sie cierpliwością,
czeka Cię sporo sukcesów finansowych.
Zadbaj również o aktywność fizyczną,
pomoże Ci rozładować napięcie.

Ten rok może być pełen napięć i emocji.
Zadbaj o regularny relaks i staraj się nie
przejmować wszystkim. Pomoże Ci
rodzina, a nawet pojawi się u Twego
boku atrakcyjny Wodnik. Obserwuj!

To na pewno będzie czas pełen wyzwań.
Jednak wszystko dobrze się zakończy,
pod warunkiem, że będziesz uważać na
fałszywych znajomych, których
nieszczera pomoc może zaszkodzić.

Czeka Cię sporo pracy i wokół tego
będzie obracać się ten rok. Jednak
przyniesie to mnóstwo korzyści,
zarówno finansowych, jak i miłosnych.

Rok 2020 pozwoli Ci poukładać sporo
spraw, jak również wyjaśnić wszystkie
niedopowiedzenia. Wykorzystaj to i
zadbaj o swoje relacji z bliskimi. Być
może odnowisz jakieś stare znajomości?

Strzelec     

 22.12-20.01 

21.01-18.02  

 19.02-20.03    

21.03-20.04   

21.04-21.05 

22.05-22.06     

23.06-22.07   

23.07-23.08

24.08-23.09

24.09-23.10

21.10-22.11

23.11-21.12
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JANUAR FEBRUAR März

april mai juni

juli august september

oktober november december

Feiertage und Weihnachten 
in Deutschland
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01.01- Nowy Rok

10.04- Wielki Piątek

13.04- Poniedziałek
Wielkanocny

01.05- Święto Pracy
21.05-
Wniebowstąpienie
Pańskie 
31.05- Zesłanie Ducha
Świętego
 

03.10- Dzień
Zjednoczenia Niemiec
 

25.12- I Dzień Bożego
Narodzenia
 26.12- II Dzień Bożego
Narodzenia
 

06.01- Święto Trzech
Króli (tylko Badenia, 
Wirtembergia, 
Bawaria i
Saksonia-Anhalt)

08.02-
Międzynarodowy 
 Dzień Kobiet 
(tylko Berlin)

12.04- Niedziela
Wielkanocna 

01.06- Poniedziałek
Zielonoświątkowy
 11.06- Boże Ciało
(Saara, Hesja, Bawaria,
Badenia-Wirtembergia,
Nadrenia Płn-
Westfalia, część
Saksonia i Turyngi)
 

08.08- Święto
Ogłoszenia Pokoju
(Augsburg)
15.08-
Wniebowzięcie NMP  
(Saara i Bawaria)

20.09- 
Międzynarodwy
Dzień Dziecka
(Turyngia)

31.10- Dzień Reformacji
(Brandenburgia, Brema,
Hamburg, Saksonia,
Meklemburgia, Dolna
Saksonia, Saksonia-
Anhalt, Szlezwik-
Holsztyn, Turyngia)

01.11- Wszystkich
Świętych (Badenia-
Wirtembergia,
Bawaria, Nadrenia
Północna-Westfalia,
Nadrenia-Palatynat,
Saara)
 

14.02- Święto
Zakochanych
(Walentynki)

3o.07- 
Międzynarodowy
Dzień Przyjaźni



CERTYFIKOWANA 
AGENCJA 

OPIEKUNEK

Pomagajmy, by zobaczyć uśmiech!

osób starszych 

w Niemczech

ZOSTAŃ
OPIEKUNKĄ 

LEGALNA PRACA
ZAROBKI DO 1600 €
SPRAWDZONE OFERTY 
PEŁNE UBEZPIECZENIE
POMOC 24/7

WWW.AVORIA.COM.PL   |   PRACA@AVORIA.PL   |   +48 600 50 20 20


