Niezbędna społecznie rola jaką jest opieka nad ogniskiem
domowym oraz wychowanie dzieci zgodnie z tradycją
podejmowana była przez kobiety. Często jednak
umiejętności i wiedza zgromadzona przez całe życie pracy
w domu pozostaje nierozpoznana i niedoceniona.
Wiele starszych kobiet, które zajmowały się domem,
gdy ich dzieci dorosną i staną się samodzielne,
chciałoby rozpocząć profesjonalną karierę zawodową,
która da im poczucie sensu i znaczenia.
Niestety powrót na rynek pracy nie jest łatwy,
kobiety często są bierne zawodowo ponieważ mają
poczucie, że nie mają czego zaoferować, a ich
umiejętności są niedoceniane przez społeczeństwo.
Projekt “50+ Childcare” ma na celu wzmocnienie pozycji
kobiet, tak aby mogły przekształcić unikalne umiejętności
oraz wiedzę związaną z prowadzeniem domu
w profesjonalną karierę zawodową w dziedzinie,
w której mają duże doświadczenie.
Aby to osiągnąć w projekt zaangażowali się eksperci
z różnych dziedzin (m.in. firmy oferujące szkolenia,
organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją osób
starszych oraz jednostki samorządowe związane z pracą
na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy) z 6 krajów
europejskich. Celem nawiązanego konsorcjum jest
wymiana najlepszych praktyk i pomysłów w celu
opracowania kursu zawodowego, który służyłby jako
uniwersalny model profesjonalnego kursu dla
współczesnych opiekunek dla dzieci w wieku 50 - 64 lat.

Model będzie złożony z :
 Wskazówki dotyczące cech osobowości i umiejętności
niezbędnych bo pełnienia roli profesjonalnego opiekuna
dzieci w krajach partnerskich;

Wyniki badania ankietowego
wśród kobiet po 50 roku życia:

Wyniki badania ankietowego
wśród rodziców :

Badanie kobiet w wieku powyżej 50 lat przeprowadzono
w okresie sierpień - wrzesień 2017 r. w sześciu krajach UE
(Bułgaria, Czechy, Węgry, Irlandia, Włochy, Polska).
Łącznie 205 kobiet udzieliło odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszu dotyczącym ich zainteresowania
podjęciem zatrudnienia, jako opiekunka nad dziećmi
oraz chęci zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.

161 rodziców z 6 krajów UE odpowiedziało na pytania
zawarte w kwestionariuszu na temat ich opinii odnośnie
możliwości podjęcia pracy w zawodzie opieki nad dziećmi
przez kobiety w wieku powyżej 50 lat.

Większość badanych kobiet chciałoby podjąć pracę, jako
opiekunka nad dziećmi w niepełnym wymiarze czasu
pracy (37,6%) ponadto 65,4% posiada nieformalne
doświadczenie w opiece nad dziećmi.
42% z nich jest zainteresowanych uczestnictwem w kursie
zawodowym na profesjonalną opiekunkę nad dziećmi.
Podczas kursu 39,5% kobiet chciałoby zdobyć nowe
informacje i wiedzę. Najważniejsze dla kobiet obszary
tematyczne, które powinny zostać uwzględnione
w modułach szkoleniowych to:

 Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (79,5%);
 Fizyczny rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w
różnym wieku i jak może go wspierać opiekun (68,8%);
 Zasady higieny i opieki codziennej (68,8%).
75% ankietowanych kobiet nie wskazało problemów,
które mogą powodować trudności w podjęciu pracy w
charakterze opiekuna nad dziećmi po 50 roku życia.
Problemy, na które zwróciły uwagę się kobiety, to:
 problemy zdrowotne,

 ograniczenia fizyczne
 zmęczenie związane z wiekiem

 Metody weryfikacji odpowiednich kandydatów do
zawodu opiekuna dziecka;
 Przegląd sugerowanych modułów i przedmiotów kursu.

Większość pytanych rodziców preferuje opiekę nad dziećmi
prowadzoną w przedszkolu lub przedszkolu (79%)
w porównaniu do prywatnej opieki nad dziećmi (21%).
Niemniej jednak 93% uważa, że kobiety w wieku 50+ mogą
pracować, jako profesjonalne opiekunki dla dzieci.
Ponad 61% rodziców odpowiedziało, że nie ma trudności,
które mogłyby utrudniać pracę, jako opiekunki nad dziećmi.
Problemy wskazane przez pozostałych rodziców to:
 problemy zdrowotne;

 różnice pokoleniowe;
 przestarzałe metody wychowawcze;
 nieaktualne kwalifikacje
(w tym brak umiejętności cyfrowych);
 zbyt mało empatii i cierpliwości;
Dla rodziców najważniejszą cechą opiekunki jest właściwa
osobowość. Powinna ona być spokojna, cierpliwa oraz
posiadać umiejętność radzenia sobie w krytycznych
sytuacjach.
Najważniejsze tematy dla rodziców, które należy uwzględnić
w modułach szkoleniowych są:
 Zdrowie i bezpieczeństwo dziecka (62,9%);

 Fizyczny rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w
różnym wieku i jak może go wspierać opiekun (58,8%);
 Zasady higieny i opieki dziennej (52,7%).
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