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DOCUP: EUROPEJSKI PROJEKT MAJĄCY NA CELU
WZMOCNIENIE POZYCJI PRACOWNIKÓW OPIEKI DOMOWEJ
Zmieniające się zwyczaje opiekuńcze w rodzinach, zmiany demograficzne oraz wzrost liczby osób starszych wymagających opieki, a także zmiana nastawienia na korzyść opieki domowej (w przeciwieństwie do instytucjonalnej)
sprawiły, że usługi opieki domowej zyskały na znaczeniu w krajach UE, przed epidemią COVID-19 oraz głównie w jej
wyniku.
Pomimo długotrwałego utożsamiania płatnej opieki domowej z nieodpłatną pracą wykonywaną przez kobiety w
ich własnych domach, opieka domowa jest coraz bardziej zróżnicowanym sektorem obejmującym różnorodny
zestaw zadań. W czasie pandemii zakres obowiązków wymaganych od opiekunów domowych, zwłaszcza kobiet,
stał się jeszcze szerszy. W tej grupie 49,3% odczuło negatywne zmiany w swoim życiu zawodowym (Oxfam,
2020). Konkretniej, znaczna liczba opiekunów została poproszona o korzystanie z oprogramowania i aplikacji
technologicznych w celu monitorowania potrzeb zdrowotnych swoich podopiecznych, zapewnienia im rozległej
opieki medycznej, terapii fizycznej i psychologicznej, a nawet opieki pielęgniarskiej. Nadal, znaczna część pracowników opieki podejmując pracę na stanowisku opiekuna domowego, posiada ograniczoną wiedzę empiryczną
lub nie posiada jej wcale
Należą oni do najbardziej wrażliwych grup pracowników i są narażeni na zwiększone ryzyko zarażenia, niepewności
społecznej i wyzysku.
DOCUP to trwający 28 miesięcy projekt Erasmus Plus, którego celem jest wyposażenie pracowników opieki domowej
w zestaw różnorodnych umiejętności z zakresu opieki społecznej, umiejętności przekrojowych i postaw, aby zapewnić elastyczne ścieżki zatrudnienia, dostosowane do nowych wyzwania, takich jak te związane z pandemią COVID-19.
Ponadto, projekt ma również przyczynić się do rozwoju regulacji prawnych i warunków pracy opiekunów domowych
(na poziomie instytucjonalnym).
Konsorcjum DOCUP, koordynowane przez Folkuniversitetetet w Uppsali (Szwecja), składa się z 5 instytucji i organizacji z Włoch (Anziani e non solo), Grecji (Promea), Hiszpanii (Infodef) i Polski (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) działających w dziedzinie edukacji i szkoleń oraz wspierania innowacji w usługach opiekuńczych.
Wśród oczekiwanych rezultatów projektu znajdują się: oparty na dowodach naukowych program kursów dotyczący
niezbędnych umiejętności i praktyk wymaganych do świadczenia nowoczesnej opieki; innowacyjne, ogólnodostępne
zasoby służące podnoszeniu kwalifikacji pracowników opieki oraz zbiór najlepszych praktyk i zaleceń mających na
celu wyeliminowanie luk w polityce i słabości strukturalnych dotyczących szkolenia i rozwoju zawodowego pracowników opieki domowej.
Więcej informacji o projekcie na stronie:
https://docuproject.eu/
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