
 
FairCare predstavuje spravodlivé a legálne zamestnávanie európskych pracovníkov v oblasti 
domácej starostlivosti. 
 
FairCare ponúka spravodlivé a odborné sprostredkovanie opatrovateľov/liek z EU-krajín cez pra-
covnoprávny vzťah podliehajúci povinnému sociálnemu poisteniu za regulovaných pracovných 
podmienok.  Fair Care je nezisková organizácia, ktorá sa usiluje zachovávať diakonické a 
kresťanské hodnoty. Svojim klientom a opatrovateľom/kám umožňuje primerané a spravodlivé 
podmienky. Bojujeme proti nelegálnej práci a zneužívaniu žien a mužov v tejto oblasti. Všetci naši 
opatro-vatelia/ky pracujú u nás na základe pracovnoprávneho vzťahu. 
 
Dodržiavanie právnych štandardov pracovnej a sociálnej ochrany pri zamestnávaní pracovníkov z 
východnej Európy patrí k našim prioritám a sú značkou kvality. V rámci vzťahu zamestnávateľ – 
zamestnanec, FairCare zamestnáva východoeurópskych opatrovateľov/ky priamo k tým, ktorí to 
potrebujú, príbuzným, resp. do domácností. 
 
FairCare v číslach 
 

- od roku 2018 prijatých viac ako 300 nových uchádzačiek o prácu 
- približne 450 opatrovateľov/liek v združení, približne 130 opatrovateľov/liek v službe 
- približne 10 sprostredkovaní mesačne, v súčasnosti je v starostlivosti približne 90 

domácností 

FairCare sprostredkúva opatrovateľov do domácností pomocou dvoch rôznych modelov  
starostlivosti: 
 
A) Stály model 

- nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú 
- opatrovateľ/ka pracuje v domácnosti 
- nárok na dovolenku 30 dní/ročne 
- opatrovatelia/ky majú nárok na všetky sociálne dávky v Nemecku 

B) Tandemový model 
- nemecká pracovná zmluva na dobu neurčitú 
- dvaja pracovníci si delia prácu s podielom 50% 
- práca spravidla každé 2-3 mesiace  
- nárok na dovolenku 30 dní/ročne 
- opatrovatelia/ky majú nárok na všetky sociálne dávky v Nemecku 

Kto sa môže uchádzať o prácu cez FairCare 
 
Nemeckí opatrovatelia/ky, štátni príslušníci členských štátov EÚ alebo zahraniční opatrovatelia/ky, 
ktorí majú platné povolenie na pobyt v Nemecku s minimálne základnými znalosťami nemeckého 
jazyka a so skúsenosťami v starostlivosti o starších ľudí. 
 
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.vij-faircare.de  
 
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať náš FairCare Team,  
pani Dorota Foks a pani Tetianu Darchiashvili , telefonicky na tel. č. +49 (0) 711 23941-37  
alebo e-mailom faircare@vij-wuerttemberg.de 
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