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Reklama

PO GODZINACH

Rodzice zawsze zastanawiają się, co jest najlepsze dla ich 
pociech, i oczywiście nie ma tutaj  jednoznacznej odpo-
wiedzi. Zależy to w dużej mierze od przekonań rodziców. 

Jedni będą spokojni, oddając dziecko do żłobka, inni preferować 
będą indywidualną opiekę. Coraz więcej rodziców decyduje się 
jednak na zatrudnienie opiekunki, czyli tak zwanej niani. Jest to 
wprawdzie droższa, ale bardziej „domowa” i przyjazna dziecku 
opcja. Nie zmusza nas do porannego zrywania malucha ze snu 
i odbierania go w pośpiechu ze żłobka.

Jednakże wybór niani to poważna odpowiedzialność. Wiele 
z nas słyszało bowiem historię o opiekunkach, które podają dzie-
ciom środki uspokajające, aby szybciej zasnęły, albo o tych, które 
biją pozostawione pod ich opieką pociechy. Problemów, które 
mogą wyniknąć na skutek błędnej decyzji i zatrudnienia niewła-
ściwej osoby, może być mnóstwo: począwszy od poważnych 
zaniedbań, takich jak brak opieki, bicie czy krzyk, po łagod-
niejsze, takie jak złe żywienie, na przykład przekarmianie, albo 
brak odpowiednich zajęć rozwijających dziecko. Zdarzają się 
również osoby nieuczciwe, nieodpowiedzialne, niestawiające się 
do pracy na czas albo rezygnujące nagle i bez wcześniejszego 
uprzedzenia.

Takie dylematy nie ułatwiają mamom powrotu do pracy... 
Dziecko jest dla nich najważniejsze i chcą mieć pewność, że 
osoba, która będzie się nim opiekować, wykaże się odpowiednimi 
kwalifikacjami, będzie uczciwa, rzetelna i nie zostawi nas z dnia 
na dzień. Znalezienie niani, która spełni oczekiwania rodziców, 

wcale nie jest łatwe. – Nie można jednoznacznie wymienić cech, 
jakimi ma charakteryzować się niania – mówi Beata Konczarek 
z portalu www. fajnaniania.pl, zajmującego się doborem właści-
wych opiekunek dla dzieci. – Pożądany charakter potencjalnej niani 
zależy zarówno od preferencji rodziców, jak i od wieku i cech dziecka. 
Z pewnością jednak każda niania musi okazać się opiekuńczością, 
ciepłem oraz pewną dozą altruizmu i empatii, gdyż bez posiadania 
tych cech nikt nie może podejmować się pracy związanej z kontaktem 
z ludźmi i opieką nad nimi. To, czy zatrudniona opiekunka będzie 
bardziej twórcza, czy zasadnicza, zależy przede wszystkim od prefe-
rencji rodziców, stąd polecanie sobie niań nawzajem może okazać się 
metodą zawodną. Najlepiej, gdyby można było stworzyć obiektywną 
skalę parametrów charakteryzujących najlepszą opiekunkę. Jest to 
oczywiście utopia. Jednak to wcale nie oznacza, że nie należy podej-
mować prób zoptymalizowania procesów wyboru. O ocenę kompetencji 
i rzetelności  możemy oczywiście zapytać poprzednich pracodawców 
naszej przyszłej opiekunki, czasami jednak nie mamy do nich dostępu. 
Może się również zdarzyć, że nasi poprzednicy mieli zupełnie inne 
preferencje i to, co dla nich było korzystne – nam wcale nie będzie 
odpowiadać.

Obecnie nie jest łatwo o rzetelną i kompetentną opiekunkę – prze-
strzega Beata Konczarek. – Przyczyną takiego stanu rzeczy może 
być brak jasno zdefiniowanych standardów co do cech przyszłej niani. 
Brak konkretnych wymogów powoduje bowiem, że każdy przy-
puszcza, iż w roli tej będzie idealny, a prawdą jest, że tylko bardzo 
nieliczni potraf ią z sercem wykonywać tę profesję. Niestety rzadko 
zgłaszają się do tego rodzaju pracy pielęgniarki, nauczycielki czy 
psychologowie. Nieszczęście polega na tym, że większość kobiet wycho-
wywała swoje dzieci i uważa, że jest to łatwy i prosty sposób zdobycia 
środków do życia. Jeśli jeszcze dodać, że odsetek bezrobotnych kobiet 
w wieku przedemerytalnym jest stosunkowo największy, jawi nam 
się dosyć ponura perspektywa, że sporo kobiet zechce zająć się naszym 
dzieckiem tylko i wyłącznie z powodu braku innego zajęcia. Nie 
należy się dziwić, że obawa przed taką ewentualnością może spędzać 
sen z powiek wielu rodzicom i odstraszać przed ponownym podjęciem 
działalności zawodowej z obawy przed dokonaniem złego wyboru 
opiekunki, który może zakończyć się dla nich, a przede wszystkim dla 
ich dzieci, poważnymi i negatywnymi konsekwencjami. 

– W miarę obiektywnym sposobem znalezienia odpowiedniej osoby 
jest badanie kompetencji społecznych, poziomu inteligencji emocjo-
nalnej oraz osobowości niani za pomocą testów psychologicznych 
– doradza Beata Konczarek – gdyż badania takie dają nam w miarę 
dokładny  obraz konkretnej osoby i weryfikują, czy cechy jej charakteru 
przystają do naszych oczekiwań. 

W jaki sposób specjaliści z portalu www.fajnaniania.pl mogą 
przyjść z pomocą z rodzicom szukającym jak najlepszej opieki dla 
swoich pociech?

– Nasza praca – wyjaśnia Beata Konczarek – polega przede 
wszystkim na uświadamianiu rodzicom, że muszą zastanowić się, 
jakiego typu osoby szukają, i sprecyzować szczegółowo swoje ocze-
kiwania, a wtedy nasze zadanie jest ułatwione, ponieważ szukamy 
już dokładnie określonej osoby. Poszukiwania niani mogą odbywać się  
na różne sposoby. Jednym z nich jest szukanie konkretnej opiekunki 
przez serwis oraz formularz psychologiczny, bazujący na oczekiwa-
niach rodziców, w którym określają oni swoje potrzeby. Następnie 
nasz system przetwarza je na ciąg parametrów. Również zgłaszające 
się opiekunki wypełniają u nas formularz kompetencji, który zamie-
niany jest na podobne parametry.  

Natomiast drugim ze sposobów jest skorzystanie z  pośred-
nictwa naszych biur, w których rodzice otrzymują propozycje pięciu 
kandydatek, zweryf ikowane specjalnie dla nich za pomocą testów 
psychologicznych, i z nich wybierają trzy kandydatki, z którymi orga-
nizujemy potem spotkania.

Dzięki skorzystaniu z pomocy naszego biura cały proces weryfikacji 
zostaje złożony na barki psychologa i nie obciąża rodziców, którzy 
wybierają jedynie jedną z wybranych i przebadanych trzech kandy-
datek. Otrzymują oni również trzymiesięczną gwarancję. 

Uruchomiliśmy także usługę monitoringu w domu klienta. Po 
zakupieniu kamerki oraz usługi rodzic może śledzić przez cały czas 
poczynania opiekunki na monitorze swojego komputera lub na 
ekranie telefonu komórkowego oraz w dodatkowej opcji przeanali-
zować nagranie ze wskazanego przez siebie okresu. W przyszłości 
zamierzamy otworzyć również kursy dla niań, po których będziemy 

certyf ikować nasze „wychowanki”, a w czasie kursu będziemy mogli 
obserwować sposób zachowania wybranych kobiet.

Fachowe doradztwo w  znalezieniu właściwej niani oraz 
metody ułatwiające kontrolowanie rzetelności opiekunek z całą 
pewnością przyjdą w sukurs wielu mamom pragnącym wrócić do 
pracy i zapewnią im komfort psychiczny oraz spokój niezbędny 
do wypełniania zawodowych obowiązków. Przyczynią się  one 
również do dobrego samopoczucia i uśmiechu na twarzy ich 
milusińskich.   

MAMA	WRACA	DO	PRACY
W dzisiejszych czasach kobiety pragną realizować się zawodowo, nie rezygnując jednak z macierzyństwa. Po-
wrót do pracy łączy się z koniecznością znalezienia pomocy w opiece nad dzieckiem. Często stajemy przed 
dylematem, co wybrać, żłobek czy opiekunkę, a jeśli już opiekunkę, to jak znaleźć tę właściwą.
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