
 

Informator dla opiekunek i opiekunów CareWork  

Imię i nazwisko: ……………………….………………………………………………………………… | ID: ……………………..………. 

Login w aplikacji: ………………………………………………………………. | Hasło: …………………………………………………. 

 

Wszystkie funkcje programu lojalnościowego „Pomagaj - Korzystaj” znajdziesz 

w aplikacji CareWork dostępnej na komputerze, tablecie i telefonie: 

   

     
 

 

Każda osoba korzystająca z programu 
powinna posiadać swoje indywidualne 
konto – login oraz hasło – dzięki któremu 
uzyska dostęp do kursu niemieckiego, 
szkoleń zawodowych i katalogu nagród. 
Będzie mogła także na bieżąco śledzić liczbę 
swoich punktów. 
 

Jeśli nie posiadasz konta zgłoś się  
do jednego z naszych oddziałów! 
 
Login i hasło otrzymasz smsem. 

 

 

https://app.carework.pl/login
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.carework.app.carework
https://apps.apple.com/pl/app/carework/id1446477007?l=pl&ls=1


 

Program lojalnościowy CareWork to:  

 

Jest on skierowany do wszystkich współpracujących z CareWork opiekunek i opiekunów  

osób starszych w Niemczech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość korzystania z kursu języka niemieckiego on-line 
oraz szkoleń zawodowych dla opiekunów;

Punkty za pracę w Niemczech, pracę w Polsce 
oraz naukę języka i udział w szkoleniach;

Prawo wyboru atrakcyjnych nagród z naszego katalogu.

W zakładce „Moje konto” znajdziesz informację 

o Twoich punktach (z podziałem na kategorie) 

oraz o wybranych przez Ciebie nagrodach; 

W zakładce „Szkolenia zawodowe” znajdziesz 

materiały do nauki  - prezentacje i filmy związane 

z pracą opiekunek i opiekunów osób starszych.  

Z każdym z nich powiązany jest test. Po jego 

poprawnym wykonaniu otrzymasz punkty  

w programie lojalnościowym.  

Uwaga! Jeśli popełnisz zbyt wiele błędów możesz 

spróbować jeszcze raz, ale dopiero po upływie 

tygodnia. Najpierw zachęcamy do powtórzenia 

materiału. 



 

 

 

Aby uczyć się niemieckiego, wejdź do 

zakładki „Szkolenia językowe” a następnie 

kliknij przycisk „Przejdź do serwisu eTutor”. 

Za pierwszym razem zostaniesz poproszony 

o rejestrację. Zachęcamy do użycia takiego 

samego loginu i hasła, jak do całego 

programu.  

 

 

 

Po rejestracji możesz wykonać test językowy, który precyzyjnie wskaże poziom, na jakim powinieneś 

rozpocząć naukę. Za każdą kolejną lekcję dostaniesz od nas punkt w programie lojalnościowym,  

a w przerwach od nauki, zachęcamy do korzystania z językowych gier i quizów! 

 

 

 

 

Z zakładki „Katalog nagród” wybierzesz swój wymarzony 

prezent 😊 przeglądaj kategorie oraz poszczególne 

propozycje i znajdź coś dla siebie.  

Możesz zdecydować się na coś mniejszego lub zbierać 

punkty na większą nagrodę. W naszym katalogu znajdziesz 

ekskluzywną galanterię marki Ochnik – walizki, torebki, 

portfele – dla kobiet i mężczyzn, rzeczy przydatne w domu 

i w kuchni, przedmioty potrzebne podczas podróży oraz 

wiele innych upominków. Nasz katalog będzie 

uzupełniany i rozbudowywany, a wszystkie produkty 

dostępne są do wyczerpania zapasów. 

 

 

 



 

 

Punkty w programie lojalnościowym  

– za co można je otrzymać?  

 

 

Skorzystaj już dziś! 
 

Jeśli masz problem z obsługą lub instalacją aplikacji  

zgłoś się do nas – pomożemy.  

Na wszystkie pytania odpowie dział marketingu  

(tel. 68 413 50 14, e-mail: marketing@carework.pl). 

 

 

 

 

 


