
Osoba jakiej potrzebujesz  



Praca czy 
wychowanie 

dziecka? 
Kto ma pomóc? 

Kim ma ona 
być? 

Jakiej płci? 

W jakim 
powinna być 

wieku? 

Czego od takiej 
osoby 

oczekujesz? 

Czy powinna się 
czymś 

wyróżniać? 

Po czym 
poznamy, że ta 

osoba jest godna 
zaufania? 

Gdzie będziemy 
jej szukać ? 

Czym będziesz 
się kierować 

przy wyborze? 

Jak sprawdzisz 
jej 

wiarygodność? 

Jak sprawdzisz 
czy nie ma 
zaburzeń 

osobowości? 

Jak się 
zabezpieczysz? 



Kamera 

Podsłuch  

Detektyw  

Odwiedziny dzielnicowego  

Naloty  



Badania 
CBOS  

65% osób przyznaje się do 
niskich kompetencji 

rodzicielskich.  

67, 7 % badanych jest 
niezadowolonych z pracy 
opiekunek oraz posiada 

trudności w doborze osób 
sprawujących opiekunkę nad 

dzieckiem.  

Badania 
Fundacji  2008  

58 %  pragną podwyższyć 
swoje kompetencje 

rodzicielskie 

Na 100 respondentów tylko 8 
osób miało sprecyzowane 
oczekiwania, co do pracy 

„niani”  

92 osoby odwoływały się do 
wartości przy jednoczesnym 

braku konkretyzacji tych 
zalet, przekładających się na 

zachowanie danej osoby.  



87 % wyraża chęć zatrudnienia 
do opieki osoby o 

kwalifikacjach 
proponowanych przez 

fundacje ECSP.  

62 % Badanych gwarantuje 
chęć przekwalifikowania na 

Mentora Dziecięcego,  

18% stanowią mężczyźni 
będący zainteresowani pracą 

w opiece nad dziećmi  

32 % ankietowanych zatrudni 
mężczyzn na opiekunów 

będących w bezpiecznym 
systemie mentorów. 

Mentor Dziecięcy  



Wszystkie dzieci są mądre  

Wszystkie dzieci uczą się przed wszystkim 
przez naśladownictwo   

Zachowanie opiekuna ma wpływ na 
zachowanie dziecka  

Zachowanie opiekuna = zachowanie 
dziecka 

„Dobrymi chęciami wybudowane jest 
piekło” 

Lubić dzieci nie oznacza być dobrym 
przykładem  



Czy nastoletnia opiekunka przekaże dziecku walory odpowiedzialności? 

Czy pokaże jak działać zespołowo? 

Czy zwróci uwagę na rozwój emocji? 

Czy będzie wiedzieć jak rozwija osobowość? 

Czy pokieruje rozwojem dziecka? 

Czy zrobi coś więcej niż sprawdzanie czy dziecko robi sobie krzywdę ? 

Czy zadba o jego potrzeby intelektualne? 

Czy pozna jego poczucie humoru? 

Jeśli Ty nie będziesz podchodzić z szacunkiem do jego pracy czy on będzie 
szanować Twoje dziecko? 

Czy samo zadbanie o karmienie zaspokoi rozwój psychofizyczny? 



Umowa na 
„czarno” 

Bardzo młody 
wiek albo skrajnie 

wysoki  

Niskie 
kompetencje 

społeczne  

Nieznajomość 
umiejętności 

pierwszej pomocy 

Nieznajomość 
etapów rozwoju 

dziecka  

Wykształcenie 
często poniżej 

średniego  

Nieumiejętność 
kształtowania 

postaw  

Bardzo niska 
znajomość swoich 

emocji  

Niska umiejętność 
radzenia sobie ze 

stresem   



Rozwiązanie 

Standaryzacja zawodu i wymagań   
Nawiązywanie umowy cywilno 

prawnej  

Przekonania  

Powinna być miłą osobą  Kochać dzieci  

Praca  

Nieokreślone standardy pracy  
Niezwiązywanie umowy cywilno 

prawnej  



Opiekunka była 
płci męskiej? 

Miała więcej niż 
30 lat? 

Znała w teorii i 
praktyce rozwój 

dziecka? 

Potrafiła zadbać 
o psychofizyczny 
rozwój dziecka? 

Znała najlepsze 
sposoby 

odżywiania? 

Umiała udzielić 
pierwszej 
pomocy? 

Potrafiła 
zareagować na 

objawy 
chorobowe 

dziecka? 

Wiedziała jak 
nauczyć dziecko 

pracy 
zespołowej? 

Zadbała o rozwój 
emocjonalny 

dziecka? 

Znała poczucie 
humoru dziecka? 

Potrafiła 
przekazać 
rozwijać 

inteligencje 
społeczną 

Miała 
kompetencje 
rozwojowe? 



Powinien być 
ładny, 

przystojny?  

Jak ładny? 
Bardzo czy 

może trochę? 

Jak powinien się 
ubierać modnie 

czy schludnie      
a może 

oryginalnie? 

Czego należy 
się spodziewać 

do takiej 
osoby? 

Co to znaczy, 
że powinien 
lubić dzieci? 

Czego się 
obawiamy przy 

opiekunie? 

A może powinna 
być to osoba jak 
dr Zawadzka?? 
(super Niania) 



Zna rozwój psycho-fizyczny dziecka 

Potrafi przez zabawę stymulować dziecko do rozwoju  

Dba o rozwój emocjonalny dziecka  

Towarzyszy dziecku w jego rozwoju   

Odpowiednio reaguje nowe wyzwania dziecka  

Potrafi reagować na trudne emocje dziecka jak: lęk, strach  

Zachęca dziecko do pokonywania trudnych sytuacji 

Potrafi udzielić pierwszej pomocy 

Ma wiedzę z zakresu diety dziecięcej  

Dba o higienę fizyczną i psychiczną dziecka  



30 + 

Wykształcenie 
profilowe  

Otwartość na 
otoczenie  

Kultura osobista 

Rozwinięta empatia  

Praktyka w kontaktach dziecięcych (nie 
tylko przez posiadanie swoich dzieci) 

Rozwinięta inteligencja emocjonalna  

Ukierunkowanie na dziecko  



Zmiana 
wizerunku 
opieki nad 

dziećmi  

Pojawienie  

się 
profesjonalistów  

Profilowe 
wykształcenie 

Wysokie 
kompetencje 

Mentorów  

Stworzenie 
kręgu zaufania  

Bezpieczny 
Mentor   

Bezpieczny 
Pracodawca  



Wyselekcjonowanie 
Kandydatów 

Studium i Praktyka 

Wykłady, Warsztaty   

Domy Dziecka  i 
Szpitale Dziecięce  

Praca   
Działalność; 

Pośrednictwo  



Mentor Dziecięcy  

Stowarzy
szenie 

na rzecz 
Dzieci  

 
Bezpiecz
eństwo  

Wiedza, 
Praktyka  



62,6%  pozostających na długotrwałym bezrobociu, są to osoby 45+ 

uregulowania zawodu opiekuna i stworzenia pośrednictwa pracy z 
wzmocnieniem wiarygodności zawodu 

Tworząc sieć Mentorów Dziecięcych wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa 
zatrudnienia odpowiedniej osoby do dziecka, ale także umożliwmy 
bezpieczeństwo pracowników względem pracodawców 

Nabywanie kluczowych kompetencji przyczyni się do miarodajności zawodu i 
wzmocni sytuacje osób 45+ 

Otworzenie się na potrzeby Gender. Mentor Dziecięcy to osoba obojgu płci, 
umiejętności, jakie zostaną nabyte nie są determinowane biologicznie ani 
kulturowo. 

Możliwość wytyczenia wiarygodnej granicy, czego oczekiwać od opiekuna i jak 
egzekwować jego pracę, przy jednoczesnym zaznaczeniu, co pracodawca musi 
zaoferować i jak będzie to egzekwowane.  



Psychologii   

Etapy rozwoju 
dziecka  

Rozwój emocji i 
motywacji od 

pierwszych chwil 
życia  

Medyczne  

Pierwsza Pomoc 

Dieta, jako 
system 

wspomagający 
leczenie i rozwój 

dziecka  

Zachowania  

Techniki gier 
rozwojowych i 

ich funkcja  

Pielęgnacja i 
hiena  



Braku 
zaangażowania 

Przemocy  

Agresji  



60% 

• dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 roku 
życia; 

88% 

• przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów takich 
jak siniaki, zadrapania; 

23% 

• polskich studentów przyznaje, że w ich domach przynajmniej kilkakrotnie 
dochodziło do przemocy fizycznej, 

 37%  

• mówi o kilkakrotnym wystąpieniu sytuacji, w której doszło do przemocy 
psychicznej; 

34% 

• pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie intensywnego 
picia używało przemocy fizycznej wobec dzieci,  

50%  
• stosowało przemoc psychiczną 
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