Možnosti za izobraževanje ob sočasni zaposlitvi
v Nemčiji
Objavljeno: 14.8.2019

Rok za prijavo: 20.9.2019

Naziv delovnega mesta: IZOBRAŽEVANJE IN ZAPOSLITEV NA PODROČJU NEGE IN
OSKRBE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
Število delavcev: več mest
Naziv podjetja in kontaktni podatki:

Bavarska služba za mednarodno posredovanje delovne sile nemškega javnega zavoda za
zaposlovanje v sodelovanju z dvema delodajalcema iz regije Danauwörth vabi k udeležbi v
projekt, ki udeležencem omogoča formalno izobraževanje in vzporedno redno delovno razmerje
pri dveh delodajalcih v Nemčiji za poklic negovalec/negovalka oseb s posebnimi potrebami.
K prijavi vabijo kandidate z opravljeno maturo (ustreznost poklicne mature in morebitnih drugih
spričeval o zaključku srednješolskega izobraževanja še preverjamo), ki želijo delati na področju
nege in oskrbe oseb s posebnimi potrebami in se ob delu prekvalificirati za poklic negovalec/
negovalka ljudi s posebnimi potrebami.
Kraj dela: Donauwörth, Bavarska, Nemčija
Opis del in nalog: nega in oskrba oseb s posebnimi potrebami
Vabljeni k oddaji prijave, če:
-

ste stari približno med 23 in 45 let,
imate državljanstvo članice Evropske unije,
ste uspešno opravili splošno maturo (ustreznost poklicne mature in morebitnih drugih
spričeval o zaključku srednješolskega izobraževanja še preverjamo),
imate potrdilo o nekaznovanosti,
ste motivirani za učenje poklica negovalec/ka ljudi s posebnimi potrebami in delo v
Nemčiji,
že imate nekaj začetnih izkušenj z nego invalidov ali starejših ljudi in/ali lahko dokažete
svojo visoko motiviranost za ta poklic,
ste se pripravljeni intenzivno učiti nemško.

Pred zaposlitvijo bodo izbrani kandidati obiskovali tečaj nemškega jezika v matični državi.
Pričetek zaposlitve je predviden v februarju 2020. Ob zaposlitvi bo v začetnih mesecih
vzporedno potekal nadaljevalni tečaj nemščine. Do pričetka poklicnega izobraževanja, ki bo v
septembru 2021, je potrebno znati nemški jezik na ravni B1/B2. Poklicno izobraževanje ima
dve fazi: prvo za poklic pomočnik/ca negovalca/ke ljudi s posebnimi potrebami in drugo za
poklic negovalec/ka ljudi s posebnimi potrebami. Zaključek poklicnega izobraževanja je
predviden do julija 2024.
Pogodba in plačilo:
- Vključenost v obvezna socialna zavarovanja za polni delovni čas ves čas projekta.
- Plača za polni delovni čas ves čas projekta kljub temu, da v času jezikovnega tečaja v
Nemčiji in poklicnega izobraževanja udeleženci delajo s krajšim delovnim časom od
polnega (kombinacija dela pri delodajalcu z jezikovnim tečajem v prvih mesecih, od
septembra 2021 kombinacija dela pri delodajalcu s formalnim izobraževanjem).
- Zaslužek približno 2350 evrov bruto mesečno v začetni fazi, kasneje več (glej prilogo).
Dodatne informacije in prijava:
Če vas vključitev v projekt zanima in če izpolnjujete pogoje za prijavo, vas vabimo, da si
natančno preberete prilogo – koncept projekta, ki je v nadaljevanju tega oglasa.
Prijavo čim prej oz. do 20.9.2019 posredujte v angleškem ali nemškem jeziku na e-naslov:
blaz.finzgar@ess.gov.si.
Prijava naj vsebuje:
 vaš življenjepis (CV) v celoti v angleškem ali nemškem jeziku, s profesionalno posneto
sliko. V življenjepisu naj bodo kronološko navedena obdobja zaposlitve od zadnje do
prve. Tudi morebitna obdobja nezaposlenosti naj bodo opredeljena oz. naj ne bo
praznih obdobij brez razlage. Ne pozabite navesti čim bolj realno oceno morebitnega
predznanja tujih jezikov. Zaželena oblika življenjepisa je Europass.
(https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
 spremno pismo v angleškem ali nemškem jeziku, namenjeno potencialnim
delodajalcem in nemški partnerski organizaciji, v katerem se delodajalcu na kratko
predstavite, opišite svoje izkušnje, ki so relevantne za projekt (področje nege in oskrbe)
in pojasnite, zakaj se želite vključiti v projekt.
 potrdilo o nekaznovanosti, maturitetno oz. drugo ustrezno spričevalo (posvetujte se s
svetovalcem EURES, Blažem Finžgarjem) in druga morebitna relevantna dokazila po
vaši presoji lahko pošljete svetovalcu naknadno.
Vaše prijave bomo posredovali naprej na nemški partnerski organizaciji, ki bo izbranim
osebam poslala vabilo na spoznavno-zaposlitvene razgovore z delodajalcema, ki so planirani v
oktobru. Predviden je tudi informativni dogodek v septembru, na katerega se lahko
prijavite in kjer bo projekt predstavljen in bomo skušali odgovoriti na vprašanja vsem, ki
se zanimate za vključitev.
Vprašanja naslovite na svetovalca EURES, Blaža Finžgarja, e-pošta: blaz.finzgar@ess.gov.si,
tel. št.: 01/ 330 81 99.

PRILOGA – KONCEPT PROJEKTA
Poklicna kvalifikacija v Nemčiji na področju nege in pomoči za ljudi s posebnimi
potrebami
V Nemčiji obstajajo ljudje s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pedagoško, praktično in
negovalno podporo in nego. Vendar pa obstaja veliko pomanjkanje usposobljenih delavcev.
Zaradi tega v tesnem sodelovanju Centralno posredovanje tuje in strokovne prakse (ZAV)
zvezne agencije za zaposlovanje (Državna služba za zaposlovanje) in Agencija za delo
Donauwörth s tujimi službami za zaposlovanje skupaj izvajajo mednarodni projekt kvalifikacij:
po vsej Evropi iščejo 10 zainteresiranih udeležencev, ki bi želeli biti kvalificirani/usposobljeni,
da postanejo negovalci za ljudi s posebnimi potrebami v Nemčiji.
Poklic negovalca/negovalke za ljudi s posebnimi potrebami
Negovalci/negovalke za ljudi s posebnimi potrebami spremljajo in podpirajo osebe z duševno, telesno in/ali duševno
prizadetostjo vseh starosti, da bi okrepile njihovo neodvisnost in jim omogočile, da živijo čim bolj neodvisno v
vsakdanjem življenju. Pri tem se upošteva vrsta in stopnja invalidnosti. Prav tako spodbujajo družbeno vedenje in
osebni razvoj tistih, ki so jim zaupani, in jim pomagajo in stojijo ob strani pri izobraževalni ali poklicni integraciji.
Negovalci/negovalke za ljudi s posebnimi potrebami delajo na primer v stanovanjskih ustanovah in ustanovah za
oskrbo, pa tudi v delavnicah za invalide, v dnevnih centrih ali v razvojnih centrih.
V Nemčiji obstaja posebno poklicno usposabljanje za delo negovalca/negovalke za ljudi s posebnimi potrebami.
Usposabljanje traja 2 ali 3 leta. Poklic je primeren tako za ženske kot tudi moške.
Poklicno usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnih in praktičnih delov. Med usposabljanjem delajo praktični del v
ustanovi in hkrati obiskujejo poklicno šolo, kjer se poučujejo v teoriji.
Dodatne informacije o poklicu:
-

-

Film
o
poklicu:
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung/filmueberdieausbildu
ngzumzur&dkz=9127&such=Heilerziehungspfleger%2Fin
Podrobne
informacije
o
poklicu:
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschreibung&dkz=9127&such=Hei
lerziehungspfleger%2Fin

Na področju nege za ljudi s posebnimi potrebami obstajajo naslednje možnosti zaposlitve:
-

Zaposlitev brez usposabljanja: Delavec/ka brez izobrazbe na področju nege za ljudi s posebnimi potrebami
(Zaslužek bruto pribl. 2350 EUR)
Zaposlitev z usposabljanjem (1 leto usposabljanja): Pomočnik negovalca/ke za ljudi s posebnimi potrebami
(začetni zaslužek od pribl. 2690 EUR)
Zaposlitev z usposabljanjem (2 ali 3 leta usposabljanja): Negovalec/ka za ljudi s posebnimi potrebami
(začetni zaslužek od pribl. 3170 EUR)

Projektna ideja


Motivirani in primerni delavci iz tujine se zaposlijo kot delavci/ke brez izobrazbe na področju nege za ljudi s
posebnimi potrebami in po ustrezni pripravi zaključijo usposabljanje za pomočnika negovalca/ke za ljudi s
posebnimi potrebami in nato za negovalca/ke za ljudi s posebnimi potrebami.

Nadaljnje informacije

Praviloma se mladi v Nemčiji takoj po šoli učijo poklica negovalca/ke za ljudi s posebnimi potrebami. Obstajajo pa
tudi številni "odrasli", ki iz različnih razlogov niso dokončali šolanja ali že dolgo niso opravljali svojega poklica.
Agencija za zaposlovanje te ljudi v veliki meri podpira, če želijo nadoknaditi usposabljanja.
Ponudbo preusmeritve je treba predstaviti tudi zainteresiranim kandidatom iz drugih evropskih držav:


Po tečaju nemškega jezika v matični državi delodajalci najprej zaposlijo kandidata kot delavca/ko brez izobrazbe
na področju nege za ljudi s posebnimi potrebami. V tej funkciji delate eno leto in pol in se prvič intenzivno učite v
nemškem jeziku. Nato opravite usposabljanje za pomočnika negovalca/ke za ljudi s posebnimi potrebami. Na
koncu sledi 2-letno usposabljanje za negovalca/ke za ljudi s posebnimi potrebami.



Možnosti za zaslužek:
Faza

Trajanje

Zaslužek

Pripravljalna faza/ tečaj nemščine, Usposabljanje
kot delavec/ka brez izobrazbe

1,5 let

Zaslužek kot delavec/ka brez
izobrazbe pribl. 2350 EUR

Usposabljanje kot pomočnik negovalca/ke za
ljudi s posebnimi potrebami

1 leto

Usposabljanje kot negovalec/ka za ljudi s
posebnimi potrebami

2 leti

Zaslužek kot pomočnik
negovalca/ke za ljudi s
posebnimi potrebami pribl.
2690 EUR

Usposabljanje kot negovalec/ka za ljudi s
posebnimi potrebami

∞

Zaslužek kot negovalec/ka za
ljudi s posebnimi potrebami
pribl. 3170 EUR



Po uspešnem usposabljanju bodo delodajalci udeležence zaposlili kot usposobljene strokovnjake.



Poleg tega bodo udeleženci podprti z evropskim programom za financiranje Tvoja prva zaposlitev EURES ali
Reactivate (jezikovni tečaj v matični državi, potni stroški za razgovor, stroški selitve).

Faze projekta
Projekt je sestavljen iz sedmih faz (glej časovni razpored v dodatku).

Faze pred usposabljanjem

1
Pridobitev
kandidatov in delodajalcev:


Junij - september 2019: Informativni dogodki in predizbor kandidatov (svetovalci EURES v matični državi)



Pregled šolskih spričeval udeležencev za morebitno priznanje v Nemčiji

Hitre zmenkarije v Nemčiji:

2



oktober 2019 zaposlitveni razgovori v Nemčiji



Delodajalci in kandidati/ke imajo tako priložnost, da se spoznajo osebno. Če je potrebno, pomagajo tolmači.
Kandidati/ke imajo tudi možnost obiskati ustanovo ali delovno mesto in po potrebi tudi nastanitev.



Potni stroški za zaposlitvene razgovore se financirajo preko finančnih spodbud YfEj/Reactivate.



Kandidati, ki bodo prejeli potrdilo o zaposlitvi, bodo vključeni v projekt. Kandidati/ke, ki od
delodajalca ne prejmejo potrdila o zaposlitvi, ne morejo sodelovati pri projektu.

Jezikovni tečaj v matični državi in selitev:
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Udeleženci/ke projekta se udeležijo jezikovnega tečaja v matični državi (vsaj 10-12 tednov; od oktobra 2019
do sredine februarja 2020).



Cilj: Jezikovna raven nemščina A2. Udeleženci/ke, ki ne dosegajo te ravni, ne morejo več sodelovati v
projektu.



Stroške jezikovnega tečaja bo program povrnil v višini največ 2.000 EUR ali jih bo v nekaterih državah
financiral regionalni zavod za zaposlovanje.



Po jezikovnem tečaju sledi selitev v Nemčijo. Pristojbina za selitev bo izplačana v višini do prib. 1.000 EUR.
Za vložitev zahtevka za povračilo stroškov selitve je potrebna pogodba o zaposlitvi.

4
Usposabljanje
za delavca/ko brez izobrazbe in intenziven tečaj nemščine


Od februarja 2020 bodo udeleženci projekta od ustanove zaposleni kot delavci/ke brez izobrazbe na
področju nege za ljudi s posebnimi potrebami in bodo prejemali ustrezno plačo (standardna plača, tj.
najmanj 2350 EUR bruto).



Hkrati se začne intenzivna priprava na usposabljanje: Delo v ustanovi in jezikovni tečaj (50:50) v začetnih
mesecih. Jezikovni tečaj, potne stroške med jezikovnim tečajem in delom plača zavod za zaposlovanje.



Tako imajo udeleženci/ke priložnost spoznati poklic in naloge na področju nege za ljudi s posebnimi
potrebami ter se hkrati intenzivno učiti nemščine.



Cilj je doseči jezikovno raven B1/B2 do začetka usposabljanja. To je potrebno za uspešno
dokončanje usposabljanja.

Izobrazba

5
Usposabljanje
za pomočnika negovalca/ke za ljudi s posebnimi potrebami


Septembra 2021 se začne 12-mesečno usposabljanje za pomočnika negovalca/ke za ljudi s posebnimi
potrebami

6
Usposabljanje
za negovalca/ko za ljudi s posebnimi potrebami


Septembra 2022 se začne usposabljanje za negovalca/ko za ljudi s posebnimi potrebami in traja do julija
2024



Po uspešnem usposabljanju udeleženci/ke prejmejo premijo v višini 1.500 evrov in še naprej delajo v
izobraževalnem podjetju kot usposobljeni negovalci/ke za ljudi s posebnimi potrebami.

Med usposabljanjem udeleženci/ke dobijo dodatno pomoč (mentorstvo, dodatni pouk, priprave na izpit). Stroške
plačuje zavod za zaposlovanje.
Zaposlitev

7
Zaposlitev
kot usposobljen negovalec/ka za ljudi s posebnimi potrebami

Prednosti za udeležence/udeleženke


Tečaji nemškega jezika se financirajo v matični državi in v Nemčiji.



Udeleženci/ke spoznajo svoje bodoče delodajalce na začetku projekta.



Februarja 2020 prejmejo pogodbo o zaposlitvi kot delavec brez izobrazbe na področju nege za ljudi s
posebnimi potrebami, za katero se plačujejo prispevki za socialno zavarovanje.



Projekt ponuja priložnost za dokončanje usposabljanja in prejemanje polne plače kot delavec brez
izobrazbe.



Udeležence/ke se na dolgi poti do poklicne kvalifikacije intenzivno spremlja in prejmejo nenehno podporo.



Delodajalci zagotavljajo (na začetku) nastanitev in pomoč pri nadaljnjih vprašanjih.



Po uspešnem usposabljanju bodo udeleženci/ke prejeli nagrado v višini 1.500 EUR.

Zahteve za ustanove za oskrbo
Ustanove...


zaznamuje odprta kultura dobrodošlice in podpora udeležencem/kam v poklicni in socialni integraciji,



ponudijo možnost bivanja za začetek,



imajo razumevanje za začetne jezikovne težave udeležencev,



opravičijo izostanke udeležencem/kam jezikovnih tečajev v pripravljalni fazi (februar do julij 2020),



so pripravljene nadaljevati z zaposlovanjem udeležencev projekta kot kvalificiranih delavcev po uspešno
zaključenem usposabljanju.

Kontaktna oseba za vprašanja

Blaž Finžgar, svetovalec EURES, Zavod RS za zaposlovanje, blaz.finzgar@ess.gov.si , 01 /330 81 99.

Časovni razpored projekta »Poklicna kvalifikacija v Nemčiji na področju nege in pomoči za ljudi s posebnimi potrebami«

