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Začal první Kurs pro odborné pečující o malé a předškolní děti
Prvních třicet matek nastoupilo koncem října do Kursu pro odborné pečující o malé a předškolní děti v Praze,
který pořádá o.s. Prostor pro rodinu.
Během půlročního Kursu pro odborné pečující, posluchačky získávají znalosti a dovednosti jak co nejlépe
pečovat o malé a předškolní děti v domácím prostředí. Kurs nabízí informace převážně z oblastí –
psychologie, didaktiky, zdravotnictví, ekologie a výživy, které mohou absolventky prakticky využít např. při
provozování miniškolek, vzájemné rodičovské výpomoci, péči o děti v mateřských či rodinných centrech,
firemních školkách či lesních školkách.
Uchazečky do kursu byly vybrány na základě vstupních pohovorů a při nástupu odevzdaly výpis trestního
rejstříku a lékařské dobrozdání. „Kurs pro odborné pečující“ je díky financování ESF a Magistrátu hl.m. Prahy
pro rodiče na RD zdarma a posluchačky na něj mohou docházet i se svými dětmi, o které se během výuky
stará několik pečovatelek.
Více než třetina posluchaček v Kursu pro odborné pečující má VŠ vzdělání, polovina z nich je na mateřské
dovolené se svým prvním dítětem. Mezi nimi jsou též pracovnice bankovního sektoru, ekonomky, výtvarnice,
sociální pracovnice, manažerky i ženy s technickým vzděláním. Další podstatná část jsou dobrovolnice
mateřských center, zájmových a sportovních klubů, které s dětmi již pracují, nebo v minulosti pracovaly a cítí
potřebu si své dovednosti odborně rozšířit.
Podle informací posluchaček je největší motivací pro absolvování Kursu pro odborné pečující starost o vlastní
dítě a touha být s ním. Zároveň je pro matky důležitá vlastní seberealizace a ocenění za práci, kterou při
výchově dětí denně vykonávají.
„Přesto, že změny, které se chystají v oblasti pro-rodinné politiky nejsou stále uzákoněny, rozhodli jsme se
„Kursy pro odborné pečující“ pořádat, protože rodiče potřebují podporu nyní, kdy je málo míst v Mateřských
školách, a je na ně vyvíjen stále větší tlak k návratu do práce“ říká vedoucí projektu, předsedkyně o.s. Prostor
pro rodinu Karolina Nedělová. Ohlas ze stran rodičů tomuto tvrzení nasvědčuje.
Kurs pro odborné pečující je v pilotním běhu navštěvován jen ženami - matkami, zájem však projevili i muži.
Muži, kteří si přejí odborně pečovat o děti (např. během rodičovské dovolené) ocení v Kursu pro odborné
pečující dovednosti v respektující komunikaci, prožitkový kurs 1. pomoci, psychohygienu – práci s agresivitou
a praktické outdoor aktivity, které jsou součástí náplně výukových modulů. Dotazníková šetření o.s. Prostor
pro rodinu potvrzují, že muži by byli vítanými experty v této nově vznikající profesi odborných pečujících.
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Jak profesionálně pečovat o malé děti a o náplni Kursu pro odborné pečující lze získat podrobné informace
na seminářích „Nejlepší chůva“, které pořádá o.s. Prostor pro rodinu, v mateřských centrech a dalších
prorodinných organizacích. Vstup je zdarma, děti jsou vítány. Termíny jednotlivých seminářů i další
informace o Kursech pro odborné pečující jsou zveřejňovány na www.prostorprorodinu.cz. Nový běh
půlročního Kursu pro odborné pečující je naplánován na květen 2011.

Kontakt
www.prostorprorodinu.cz, info@prostorprorodinu.cz, Karolina Nedělová tel.: 731 407 081.
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