Ženy tradičně zastávaly po celou historii lidského rodu
životně důležité role pečovatelky a hospodyně.

Výsledky výzkumu mezi ženami
50+ :

Tyto jejich schopnosti a vědomosti, získané v průběhu života,
se ještě dnes často netěší dostatečnému společenskému
Výzkum mezi ženami 50+ byl realizován v srpnu – září 2017 v
uznání. Mnoho starších žen, které strávily většinu života prací
šesti členských zemích EU (Bulharsku, Česku, Maďarsku, Irv domácnosti, si přeje navázat na to smysluplným zaměstsku, Itálii a Polsku).
náním poté, co jejich děti odrostly.

Výsledky výzkumu mezi rodiči:
161 rodičů z šesti států EU se v dotazníku svěřilo se
svými názory na práci v oboru profesionální chůva u žen
starších 50 let.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 205 respondentek, které odpovídaly na otázky ohledně jejich zájmu o
práci profesionální chůvy a o příslušný trénink a kvalifikaci.

Většina respondentů preferovala institucionální služby péče o
děti, jako jesle nebo školky (79%), zatímco zbývající by dali
přednost soukromým službám (21%). 93% účastníků výzkumu
si nicméně myslí, že ženy starší 50 let mohou pracovat jako
profesionální chůvy.
Nejvíc z dotazovaných žen by preferovala práci chůvy na
Dotazovaní nejčastěji zmínili následující komplikace, které
poloviční úvazek (37,6%) a většina má za sebou neformální
mohou nastat při péči o děti v souvislosti s věkem chův
zkušenosti v péči o děti ( 65,4%).
(starších 50 let):
42% respondentek projevila zájem o účast v tréninkovém
Za tím účelem se v projektu scházejí experti z několika oblastí
· zdravotní problémy,
kurzu pro profesionální chůvy. Téměř všechny z těchto zájem- · generační propast,
a míst Evropy, aby se inspirovali idejemi i příklady dobré
kyň očekávají od kurzu nabídku nových informací a znalostí. · výchovné metody ze „staré školy“,
praxe a vytvořili “rekvalifikační kurz” pro chůvy nové doby
Nejdůležitější témata, která by podle nich měla být součástí · zastaralá kvalifikace (včetně nedostatku digitálních
pro ženy ve věku 50 – 64 let.
dovedností),
tréninkových modulů jsou následující:
· málo empatie a trpělivosti
Zdraví a bezpečí dítěte (79,5%),
Model bude zahrnovat:
Fyzický, kognitivní a emoční vývoj dítěte v jednotlivých
Nejdůležitější kvalitou profesionální chůvy je z pohledu rodičů
věkových etapách a možnosti jeho ovlivňování (68,8%),
 Odborné vedení vzhledem k dovednostem a osobnostnastavení osobnosti.
Hygiena a pravidla každodenní péče (68,8%).
ním charakteristikám, vyžadovaným pro roli profeChůva by podle nich měla být klidná, trpělivá a schopná se
sionální chůvy / pečovatele v partnerských zemích
rozhodovat v kritických situacích.
Podle většiny respondentek není práce chůvy po 50. roce živ Metody ověřování relevantních kandidátek na práci
Mezi nejdůležitějšími tématy, která by se měla zařadit do
ota spojená s obtížemi.
profesionální chůvy
tréninkových modulů, rodiče zmínili:
Ostatní zmiňovaly především tyto problémy:
 Posouzení navržených subjektů pro moduly kurzu.
· zdravotní,
Zdraví a bezpečí dítěte (62,9%),
· omezení podmíněná fyzickou kondicí
Fyzický, kognitivní a emoční vývoj dítěte v jednotlivých
· únavu spojenou s věkem
věkových etapách a možnosti jeho ovlivňování (58,8%),
Hygiena a pravidla každodenní péče (52,7%).
Často ale trpí pocitem, že nemají co nabídnout, protože
společnost jejich schopnosti široce a nespravedlivě podhodnocuje. Projekt “chůva 50+” cílí na emancipaci těchto žen.
Snaží se o zúročení jejich dovedností a znalostí z dlouholeté
práce v domácnosti do smysluplné, nové kariéry ve
spřízněném oboru.

Další informace o výzkumu prosím hledejte na
našich webových stránkách:
50pluschildcarer.eu

Další informace o výzkumu prosím hledejte na
našich webových stránkách:
50pluschildcarer.eu

