DOMÁ CNOST, DŮ M
S PEČOVATELSKOU SLUŽ BOU
Máte kladný vztah k domácím pracím?
Máte smysl pro pořádek a čistotu?
Patří mezi vaše vlastnosti ochota, trpělivost a zodpovědnost?

Pokud jste na vý še položené otázky odpově dě li ANO,
mohla by pro vás bý t vhodná právě oblast
DOMÁ CNOST, DŮ M S PEČ OVATELSKOU SLUŽBOU.

Umíte vycházet s lidmi a s dě tmi?
Dokážete v sobě překousnout
nepříjemné jednání druhého,
aniž byste na ně ho „vyletě li“?

Myslíte si, že máte k lidem vztah,
že jste ochotni pro č lově ka,
který potřebuje pomoc,
obě tovat svůj č as a své pohodlí?
Víte, že pro starého, nemocného
nebo nemohoucího č lově ka
zmůže dobré slovo a milý úsmě v
ně kdy víc než všechny léky?
Považujete pomoc lidem za poslání,
kterému byste dali přednost
před budováním kariéry?

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO,
mohlo by se pro vás hodit uplatně ní:

Pokud jste na vý še položené otázky
odpově dě li ANO,
mohlo by se pro vás hodit uplatně ní:

- hospodyně - hospodyně , au-pair -

- pečovatelka - ošetř ovatelka -

- vychovatelka -

Máte opravdu hlubší vztah k dě tem?
Umíte to s nimi?

Pozná mka:
Ná zvy jsou sice v ženském rodě , protože
se zde nejč astě ji uplatňují ženy,t o ale
neznamená , že tyto prá ce nemohou
vykoná vat a nevykoná vají takémuži.?

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti?

Vypomá há ní v domá cnostech
(ná kupy, úklid, příprava pokrmů)

hospodyně

Obstará vá ní malý ch dě tí
v domá cnostech jejich rodič ů,

hospodyně , au-pair

Vý chova dě tí přímo v rodiná ch

vychovatelka

Péč e o starénebo nemohoucí
obč any v jejich bytech, příp.
v domech s peč ovatelskou
službou

pečovatelka

Odbornéošetřová ní
nemocný ch lidí v jejich bytech
nebo v domech s peč ovatelskou
službou

ošetř ovatelka

Jaký je hlavní charakter č innosti?

Vý chova
dě tí

Hlídání
dě tí,
hraní si
s dě tmi

vychovatelka

Ú klidové
práce

Př íprava
pokrmů
a nápojů

Podávání
pokrmů
a nápojů

Peč ování o Ošetř ování
nemocnéa nemocný ch,
nepohyblivé podávání
lidi
lé
ků

hospodyně
hospodyně – au pair
pečovatelka
ošetřovatelka

Jakévzdě lání vede k jednotlivý m uplatně ním?

Obory vzdě lání

maturita,
vyšší škola

ošetřovatelka
pečovatelka

Zdravotnické obory

vychovatelka

Pedagogické obory (vychovatelství)
Kuchař

hospodyně
Kuchař, č íšník,
práce ve společ ném stravování

hospodyně ,
au pair

Na vzdě lání příliš nezáleží

vyuč ení

