Referencje
Beskidzkie Centrum Opieki Domowej „Bona” świadczy usługi pośrednictwa pracy na bardzo
wysokim poziomie, zarówno pod względem otwartego, podmiotowego podejścia do osoby
poszukującej pracy, jak również jakości proponowanych ofert.
Jako opiekunka środowiskowa miałam okazję kilkakrotnie skorzystad z przedstawionych mi
ofert pracy przez w/w biuro. Każda z propozycji, które przyjęłam została mi bardzo
szczegółowo i rzetelnie przedstawiona. Ponadto za każdym razem odczuwałam
zainteresowanie i troskę o moje prawa i samopoczucie podczas wykonywanej pracy.
Z całą pewnością mogę polecid Beskidzkie Centrum Opieki Domowej „Bona” jako
doskonałą, wiarygodną i kompetentną instytucję, dającą możliwośd podjęcia pracy na
dobrych i uczciwych warunkach. Jestem bardzo zadowolona z usług biura i gorąco polecam
wszystkim osobom poszukującym pracy w charakterze opiekunki.
Ola Witkowska
W październiku 2010 roku odbyłam szkolenie w Beskidzkim Centrum Opieki Domowej
"Bona". Program szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu pielęgnacji, żywienia i
psychologii małego dziecka oraz osób starszych. Zajęcia prowadzone były przez
wykwalifikowanych wykładowców, po ich zakooczeniu otrzymałam profesjonalny Certyfikat
potwierdzający ukooczenie szkolenia.
Organizator kursu, pani Iwona Kubica dołożyła wszelkich starao by został on
przeprowadzony jak najlepiej, a jego uczestnicy jak najwięcej z niego wynieśli. Towarzysząca
szkoleniu ciepła i rodzinna atmosfera ewidentnie była jednym z największych jego plusów.
Dzięki pani Iwonie zdobyłam niezbędne kwalifikacje i mogłam podjąd wymarzoną pracę.
Jestem bardzo zadowolona z naszej współpracy, która trwa do chwili obecnej.
Pani Iwona skierowała mnie do pracy w charakterze niani.
Przez 2 lata opiekowałam się małą Martusią, która w wieku 3 lat poszła do przedszkola.
Aktualnie zajmuję się maleokim Leosiem.
Niania – Renata J.
Chciałabym się podzielid ze wszystkimi wrażeniami na temat kursu dla
opiekunów osób starszych oraz dla niao, na który uczęszczałam w zeszłym
roku. Kurs trwał 4 dni, od strony merytorycznej był świetnie
przygotowany, pierwsza pomoc przedmedyczna nie była tylko teorią ale
przede wszystkim praktyką , dzięki temu bardzo wiele zostało w głowie:).
Spotkanie z Panią psycholog, która przedstawiła nam rozwój dziecka i etapy dzięki którym
lepiej zrozumiałyśmy zachowania dzieci, ich potrzeby.
Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę dyplomowaną były równie ciekawe i bardzo
interesujące. Dowiedziałyśmy się jak pielęgnowad małe dzieci ale także osoby starsze, chore.
Kurs ten utwierdził mnie w przekonaniu, że opieka nad dziedmi jest tym co chciałabym robid
przez całe moje życie, dzięki niemu podjęłam studia pedagogiczne, oraz
znalazłam pracę w charakterze niani. Pani Iwona Kubica organizatorka
tego kursu jest cudowną i ciepłą osobą - dzięki niej atmosfera na kursie
była rodzinna, pozwoliło nam to miło spędzid czas, każda z nas mogła
podzielid się swoimi doświadczeniami . Uważam, że czas spędzony na kursie
był bardzo owocny. Polecam wszystkim Paniom, które chcą opiekowad się
dziedmi lub osobami starszymi.
Zawsze będę wspominad Panią Iwonkę, wszystkich wykładowców oraz Panie, które

uczestniczyły w kursie.
Pozdrawiam
Iwona Chmura
Znaleziona po naprawdę długich poszukiwaniach firma Beskidzkie Centrum Opieki Domowej
Bona okazała się doskonałym wyborem.
Już przy pierwszym kontakcie dało się wyczud nie tylko profesjonalne i rzeczowe podejście
do problemu z jakim się zwróciłam, ale również życzliwośd i ciepło bijące od pani Iwony.
Mimo, że po raz pierwszy chciałam skorzystad z tego typu usług niemal natychmiast jej
zaufałam. Bez wahania powierzyłam opiekę nad moim ojcem – wiedziałam, że trafiliśmy na
odpowiednich ludzi.
Z częstych relacji taty wynikało, że opiekunka sprawująca opiekę, kierowana przez Centrum
Opieki Bona okazała się osobą z dużym doświadczeniem, starannie wywiązującą się z
powierzonych zadao, cierpliwą i kulturalną.
Usługi świadczone przez Beskidzkie Centrum Opieki Domowej Bona oceniam na bardzo
wysokim poziomie.
Współpraca z Panią Iwoną trwała ponad 3 lata i usługi opiekuocze były wypełniane aż do
kooca dni mojego ojca.
Jestem bardzo wdzięczna za okazaną pomoc i zaangażowanie – zawsze, o każdej porze
mogłam liczyc na pomoc ze strony Pani Iwony i jej opiekunek.
Poleciłam i nadal polecam swoim przyjaciołom i znajomym usługi opiekuocze świadczone
przez Beskidzkie Centrum Opieki Bona.
Serdecznie dziękuję!
Danuta B.
Szanowna Pani Iwonko!
Serdecznie dziękuję za Anioła jakiego Pani do nas przysłała! Pani Krysia jest fantastyczną
osobą: fachową, punktualną
sumienną, pracowita, a przy tym z poczuciem humoru i zaraźliwą pogodą ducha :)
Jestem też spokojna będąc pod Pani skrzydłami – wiem, że w razie potrzeby zawsze mogę
liczyc na zastępstwo lub dodatkową opiekę. Trafiłam na Panią z polecenia zaprzyjaźnionej
pielęgniarki, która w bardzo ciepłych słowach wypowiadała się o firmie, którą Pani prowadzi.
W niczym nie przesadziła!
Pozdrawiam Panią i życzę wielu sił i zdrowia, by mogła się Pani zawsze zajmowad
pomaganiem innym :).
Wiesława Z.
Dziękuję bardzo za opiekunki z Pani Firmy, które już od 3 lat sprawują opiekę całodobową
nad moimi rodzicami.
Opiekunki szybko zdobyły przychylnośd mojej mamy, co nie jest łatwą sprawą. Wspaniale
opiekują się moim ojcem, który ze względu na chorobę Alzheimera jest pacjentem
wymagającym szczególnej wiedzy i umiejętności, a także cierpliwości. Panie prócz czynności
związanych z higieną, toaletą. Karmieniem mojego taty zajmują się także prowadzeniem
domu: sprzątaniem, praniem, gotowaniem, zakupami, wizytami u lekarzy.

Jestem ogromnie wdzięczna za Pani i Pani opiekunek pomoc – nie wiem jak poradziłabym
sobie z pełnieniem całodobowej opieki nad rodzicami, tym bardziej, że mieszkam poza
krajem.
Cieszę się, że moja znajoma, która korzysta z Paostwa usług poleciła mi Beskidzkie Centrum
Opieki Bona jako bardzo rzetelną, wiarygodną firmę. Ja mogę dodad ze swojej strony, że
rzadko trafia się na takie osoby jak Pani Iwona – szefowa Firmy, która prócz bardzo ludzkiego
podejścia i umiejętności rozwiązywania problemów ma niesamowite wyczucie do ludzi, z
którymi pracuje. Jej opiekunki to naprawdę wyjątkowe osoby, bo też Pani Iwonka jest osobą
wyjątkową, o wielkim sercu.
Ewa S.
Mama jak i ja jesteśmy bardzo zadowoleni z p. Basi i wdzięczni za tak dobry dobór osoby
przez Paostwa firmę. Kierowana do opieki nad mamą opiekunka prócz umiejętności
podawania insuliny i mierzenia cukru, wykazała wiele wyrozumiałości i wiedzy. Jest
sumienna, pracowita, fachowa. Ma przyjazny stosunek do chorej, przejawia również
inicjatywę dotyczącą opieki. Bardzo Pani dziękuję za zaangażowanie.
Andrzej H.

