Obsah projektu:
Organizace mezinárodních setkání:



Partneři během nich povedou debatu o:
specifické situaci žen ve skupině 50+ v partnerských
zemích;
zákonné regulaci péče o děti;
příkladech dobré praxe v aktivaci cílové skupiny žen
50+;
definování osobnosti, dovedností a kvalifikace;
požadavcích na roli profesionální chůvy;
hodnocení nástrojů a testování pro získání kvalifikace;
ověřování kompetencí potenciálních chův;
subjektech pro moduly kurzu;
výsledcích externího hodnocení.








.


Vytvoření webových stránek projektu se všemi výsledky projektu včetně:
ptt. prezentací, výsledků dotazníků,
doporučení, instrukcí, letáku a brožury;



Realizace dvou výzkumů mezi ženami 50+ a
rodiči o jejich pohledech na kurz pro profesionální
chůvy a na osobnost profesionální chůvy;





Vytvoření sebe-hodnotícího dotazníku pro
ženy 50+ se zájmem o práci profesionální
chůvy;
Publikování “projektové brožury”,
která popíše konceptuální model odborného tréninku;



Externí hodnocení modulu

Voivodeship Labour Office in Katowice
(Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)
Kościuszki 30, 40-048 Katowice, Poland
Website: wwwWwww.wup-katowice.pl
Tel.: +48 327573301,
Contact person email address:
amagiera@wup-katowice.pl
Bimec Ltd.
31-A, Mur Str., app. 4, 1680 Sofia, Bulgaria
Website: www.bimec-bg.eu
Tel. : +359 885049557
Contact person email address:
valia@bimec-bg.eu

Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus s.c.p.a.
Via Saffi 4, 60121 Ancona, Italy
Website: www.cooss.marche.it
Tel.: +3907150103275
Contact persons email address:
r.boraso@cooss.marche.it

M´am´aloca
Havelská 3, 28201 Český Brod, Czech Republic
Website: www.mamaloca.cz
Tel. : +420774650198
Contact person email address:
info@mamaloca.cz

ProActivate Ireland Limited
58 Dominick Street, Galway, Ireland
Website: www.proactivate.ie
Tel. : +35391539792
Contact person email address:
marzena.proactivate@gmail.com

s cílem odhalit jeho silné i slabé stránky;

Další informace najdete na
našich webových stránkách:
50pluschildcarer.eu

The Government Office for Békés County
(Békés Megyei Kormányhivatal)
Derkovits sor 2, 5600 Békéscsaba, Hungary
Website: www.bekeskh.hu
Tel. : +36 66622000
Contact person email address:
tamasnela@lab.hu

50+ Childcarer
Profesionální chůva 50+
Univerzální model profesního kurzu
pro chůvy nové doby, zacílený na ženy
ve věkové skupině 50 – 64 let
Číslo projektu:
2016-1-PL01-KA202-026165
Doba trvání:
1/10/2016—30/09/2018

