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Během prázdnin mnoho rodičů naráží na problém, kdy nemají kam své dítě umístit po dobu své
nepřítomnosti. Zvláště pak o víkendech, ve večerních hodinách a během svátků tento problém
přetrvává i během školního roku. Rodina a přátele nemusí být vždy schopni vás zastoupit a
neověřené chůvy z tradičních inzerátů zase mnohdy nevzbuzují důvěru. Pouze agentura na
hlídání dětí dokáže zajistit bezpečné hlídání v jakoukoliv dobu. Proč je lepší volbou? 

      

  

  Hlídací agentura vám vybere chůvu na míru
  

Agentura na hlídání dětí je naštěstí schopna zajistit vám chůvu podle jakýchkoliv představ.
Některé se zaměřují na denní hlídání, jiné jsou vhodné pro večerní či sváteční. Velmi záleží
také na tom, zda má vaše dítě speciální potřeby, které musí umět chůva v době vaší
nepřítomnosti zajistit.
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    Všechny chůvy v databázi agentury na hlídání dětí  jsou přitom důkladně prověřené a tedynaprosto solventní a schopné zastoupit vás v péči o dítě. A právě to chůvy na soukroméinzeráty nejsou. Mohou o sobě napsat i tvrdit co chtějí a vy nikde nezjistíte, jestli je to pravda činikoliv. Co ještě hrozí, když hledáte chůvu přes inzerát? Čtěte zde.  S agenturou rozptýlíte svoje obavy
  

Pokud se i v takovém případě neumíte rozhodnout, zda můžete agentuře na hlídání dostatečně
důvěřovat, můžete využít první hodinu hlídání zdarma a s chůvou si o všem promluvit. Nebojte
se jí pokládat otázky ohledně jejích zkušeností a ptejte se jí na jednotlivé situace, ať ověříte
hypotetické reakce. Dalším důležitým bodem je přístup vašeho dítěte a to, jak novou chůvu
přijme. Můžete být při prvním hlídání přítomni a pomoci tak ke spřátelení mezi dítětem a
chůvou.

  

  

 2 / 3

https://www.agslunecnice.cz/hlidani-deti
https://ona.idnes.cz/hledam-chuvu-zn-zoufale-0sp-/deti.aspx?c=A100908_174027_deti_job
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  Agentura vyjde vstříc všem požadavkům
  

Kromě tradičního domácího hlídání můžete také chůvu využít jako doprovod pro vaše dítě na
zájmové kroužky. Vaše dítě může také vyzvedávat ze školy, brát ho na hřiště i delší výlety.

  

  

Velkou výhodou agentury je její zaměření jak na děti, tak i na seniory, kteří často potřebují
podobně důkladnou péči. Péče o seniora  je často náročnější a je proto dobré vybírat
pečovatelku skutečně důkladně. I zde platí možnost vaší osobní přítomnosti během seznámení
seniora s chůvou.
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https://www.agslunecnice.cz/pece-o-seniory

