FairCare reprezintă angajarea corectă și legală a lucrătorilor europeni în îngrijirea la domiciliu.
FairCare oferă plasarea corectă și profesională a îngrijitorilor din țările UE în relații de muncă supuse asigurărilor sociale în condiții de muncă reglementate. Fair Care este o organizație non-profit
și se străduiește să susțină valorile diaconale și creștine și să ofere clienților și îngrijitorilor noștri
condiții corecte. Susținem legalitatea utilizării lucrătorilor de îngrijire și, în acest sens, luptăm împotriva muncii ilegale și a exploatării femeilor și bărbaților din această industrie.
Respectarea standardelor legale de muncă și protecție socială atunci când angajează Estul
Forța de muncă europeană este una dintre prioritățile și caracteristicile noastre de calitate.
Ca parte a așa-numitului model angajator / angajat, FairCare plasează îngrijitorii din Europa
de Est în muncă directă cu persoanele care au nevoie de îngrijire, rude sau gospodării.
Medierea FairCare în număr
- a recrutat peste 300 de candidați noi din 2018
- aproximativ 450 de îngrijitori efectiv, aproximativ 130 de îngrijitori în acțiune
- aproximativ 10 destinații de plasare pe lună, în prezent aproximativ 90 de gospodării îngrijite
FairCare plasează îngrijitorii în gospodării folosind două modele de îngrijire diferite
A) Model permanent
- Contract de muncă german, nelimitat
- Un îngrijitor lucrează în gospodărie
- Drept de vacanță 30 de zile / pe an
- Îngrijitorii au dreptul la toate prestațiile sociale din Germania
B) model tandem
- Contract de muncă german, nelimitat
- Doi muncitori împărtășesc 50% fiecare
- Lucrați de obicei la fiecare 2-3 luni
- Drept de vacanță 30 de zile / pe an
- Îngrijitorii au dreptul la toate prestațiile sociale din Germania
Cine poate aplica la FairCare
Îngrijitori germani, cetățeni ai statelor membre ale UE sau îngrijitori străini care dețin un permis
de ședere valabil pentru Germania cu cel puțin cunoștințe de bază despre limba germană și
experiență în îngrijirea persoanelor în vârstă.
Puteți găsi mai multe informații pe Internet la www.vij-faircare.de
Echipa noastră FairCare, doamna Dorothea Foks și doamna Tetiana Darchiashvili, sunt disponibile
pentru a răspunde la orice întrebări pe care le aveți la numărul de telefon +49 (0) 711 23941-37
sau prin e-mail faircare@vij-wuerttemberg.de

