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Стъпки по проекта:
	Организиране на транснационални про-

ектни срещи, в които ще бъде събрана,  
обсъдена и подготвена за публикуване 
и информация за:
	специфичната ситуация на жените на въз-

раст 50+ в партниращите държави; 
	нормативното регулиране на професио-

налното гледане на деца; 
	добри практики за активизиране на жени 

на възраст 50+на пазара на труда;
	препоръки относно личностните характе-

ристики, уменията и квалификацията не-
обходими за професионалното отглеждане 
на дете; 

	преглед на инструментите и тестовете за 
оценка и начините за признаване  и вали-
диране  на компетенциите на професио-
налните детегледачи/чки;

	препоръчително съдържание на обучите-
лен курс за детегледачки.

	Създаване на проектна уеб страница, 
на която ще бъдат публикувани всич-
ки проектни резултати и събраната ин-
формация;

	Провеждане на две проучвания, едно-
то сред жени на възраст 50+, а другото 
сред родители;

	Създаване на въпросник за самооценка 
за за жени на възраст 50+, които се ин-
тересуват от работа като детегледачки;

	Проектна брошура, съдържаща събра-
ната по време на проекта релевантна 
информация, както и описание на кон-
цепцията за модел за обучителен курс 
за детегледачки.

За контакти:

Бимек ООД
Ул. Доспат №36,  ап. 3,  
1000 София, България
Tel. :  +359 885049557 

www.bimec-bg.eu
 valia@bimec-bg.eu

Voivodeship Labour Office in Katowice
www.wup-katowice.pl

amagiera@wup-katowice.pl 
Cooperativa Sociale COOSS  

Marche Onlus s.c.p.a.
 www.cooss.marche.it

r.boraso@cooss.marche.it

M´am´aloca
www.mamaloca.cz
info@mamaloca.cz

ProActivate Ireland Limited
 www.proactivate.ie

marzena.proactivate@gmail.com

The Government Office for Békés County
 www.bekeskh.hu 

gurban.liviusz@bekes.gov.hu 

Повече информация за резултатите  
от  проучването, можете да намерите 

 на нашата уеб страница:
50pluschildcarer.eu



Съществената роля на човека, който се гри-
жи за децата и домакинството, традиционно, 
но и до ден днешен се поема от жени. Често 
уменията и знанията, натрупани в дългого-
дишен труд не са признати. Много по-въз-
растни жени, които са работили у дома си 
през целия си живот, имат желание да изгра-
дят професионална кариера, след като деца-
та им са пораснали. Често те не могат да се 
реализират поради това, че уменията им не-
справедливо се подценяват от обществото.   
 
50+ Childcare е проект, който цели да овлас-
ти жените да пренесат знанията и уменията, 
натрупани през годините на работа у дома, 
към една смислена, нова кариера в позната 
област. 

За да постигне това, проектът събира кон-
сорциум от експерти в различни области и от 
различни Европейски страни, за да обмени 
идеи и добри практики с цел разработване на 
професионален курс, който би служил като 
универсален модел за съвременен курс за де-
тегледачки, за жени възраст между 50 и 64 
години. 

Универсалният модел за професиона-
лен курс ще включва: 
	Насоки относно личностните характерис-

тики и уменията, необходими за изпъл-
няване на ролята на детегледачка в парт-
ньорските държави;

	Методи за идентифициране на подходящи 
кандидати за професията на детегледачка;

	Преглед на предложените модули за обу-
чителната програма.

Резултати от проучване на жени  
на възраст 50+:

Проучването на жени на възраст 50+ беше про-
ведено в периода август – септември 2017 в шест 
европейски държави (България, Чешка Републи-
ка, Унгария, Ирландия, Италия,  Полша). Общо 
205 жени отговориха на въпросите относно тех-
ния интерес да работят като детегледачки и да 
придобият нови умения и квалификация.    

Най-много жени, които участваха в проучване-
то, изразиха желанието да работят като детегле-
дачки на пълно работно време (37,6%) и имаха 
н формален опит като детегледачк и (65,4%). 
42% от тях биха участвали в обучение, за да 
приемат ролята на професионална детегледач-
ка. 39,5% от жените биха искали да придобият  
знания в професионален курс.  
 
Според жените най-важните теми, които би тряб-
вало да бъдат включени в курса са:
	Здраве и сигурност на детето (79,5%);
	Физическо, когнитивно и емоционално раз-

витие на детето в различните възрасти и как 
това развитие да бъде подпомагано от дете-
гледачката (68,8%);

	Хигиена и правила за ежедневна грижа 
(68,8%).

75 % от участниците отговарят, че според тях 
няма трудности, свързани с възрастта 50 – 64 го-
дини, по отношение на практикуването на про-
фесията детегледачка. 
Проблемите, които жените посочват,  
са свързани с: 
	здравето
	бързината на физическите реакции
	по-бързата умора, в резултат от възрастта
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Резултати от проучване  
на родители:

161 родители от 6 европейски държави отговориха 
на въпросите за тяхното мнение относно заетостта 
на жени  на възраст над 50 години като професио-
нални детегледачки.  
По-голямата част от родителите, които участваха 
в проучването, предпочитат институционалните 
грижи за децата в ясла или детска градина (79%) 
пред частната грижа от детегледачка (21%).  Все 
пак 93% от тях смятат, че жените на възраст 50+ 
могат да работят като професионални детегледач-
ки. Над 74% от родителите отговарят, че според 
тях няма трудности, свързани с възрастта 50 – 64, 
по отношение на практикуването на професията 
детегледачка. 
 
Проблемите, които родителите посочват,  
са свързани с: 
	здравето 
	разликите между поколенията
	подход при възпитанието от „старата школа“
	остарели умения и квалификация  (включител-

но липсата на дигитални умения),
	твърде малко емпатия и търпение

Най-важно за родителите при избора на детегле-
дач/ка е личността. Човекът трябва да бъде спо-
коен, търпелив и да може да управлява критични 
ситуации. 
Най-важните теми, които според родителите тряб-
ва да се включат в обучителните модули, са:
	Здраве и сигурност на детето (62,9%);
	Физическо, когнитивно и емоционално разви-

тие на детето в различните възрасти и как това 
развитие да бъде подпомагано от детегледачка-
та (58,8%);

	Хигиена и правила за ежедневна грижа (52,7%).
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