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A házimunkának is van értéke
2019.04.02.

CSALÁDI DÉLUTÁN A PÉCSI CSALÁD- ÉS
KARRIERPONTTAL

Április első keddje – idén április másodika – a Láthatatlan munka napja, a munkáé, ami akkor
látszik igazán, amikor nincs elvégezve.

  
hirdetés 

Ez alkalomból a Pécsi Család- és Karrierpont az otthon végzett feladatok értékére hívja fel a figyelmet.
Vajon mennyit ér napi egy óra vasalás? Na és fél óra mosogatás? A „Tegyük láthatóvá a láthatatlan
munkát!” elnevezésű rendezvényen megtudhattuk.

A munkavégzés egy olyan tevékenység, melyért cserébe pénzt kapunk; legyen fizikai, vagy szellemi.
Mégis, van egy munka, ami bár értékes és pótolhatatlan, nem jár érte fizetés. Ezt nevezzük láthatatlan
munkának, pontosabban azokat, a háztartásokban felmerülő tevékenységeket, melyek a mindennapok
részei, mint például a mosás, takarítás, főzés vagy a gyerekek gondozása. A főleg nők által végzett
láthatatlan munka természetessé vált számunka. Alulbecsüljük azokat a feladatokat, melyek naponta több
órát igényelnek, és melyekért jó esetben legfeljebb egy köszönet jár.

A Láthatatlan munka napjához kapcsolódóan most lehetőség nyílik arra, hogy megtudjuk: mennyit ér
számszerűsítve a házimunka. A „Munka ÉS Család – A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása és Nő-
Köz-Pont létrehozása Pécsett” című, EFOP-1.2.9-17-2017-00082 számú pályázat keretein belül egy
láthatatlan munka kalkulátor segítségével alig pár perc alatt kiszámolhatjuk, mekkora összeg járna az
elvégzett otthoni feladatokért: https://www.lathatatlanmunka.hu

Annak érdekében, hogy a fiatalabb korosztály tagjai is jobban megbecsüljék a házimunkát, a „Tegyük
láthatóvá a láthatatlan munkát!” című családi rendezvényen különböző játékos feladatokkal várták a
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családokat. Március 31-én az ANK sportcsarnok légvárvilág játszóházzá változott, ahol a gyerekek
megtapasztalhatták, a ház körüli teendőknek értéke van. Így kipróbálhatták, milyen megteríteni az asztalt,
ki- és bepakolni a mosogatógépet, kimosni a szennyest, kiteregetni, vagy bevásárolni. A feladatok
elvégzéséért cserébe pedig játékpénzt kaptak, mellyel beléphettek a légvárvilágba. A játékos szemléltetés
célja az volt, hogy hangsúlyozza a láthatatlan munka fontosságát, növelje megbecsülését.

A jellemzően nők által végzett feladatok teljesítésében a családi háttérnek is szerepe van, egy családanya
nem csupán saját érdekében tölt naponta órákat házimunkával. Ahol egy nő számíthat gyermekei, illetve
párja segítségére, ott több megbecsülést remélhet, miközben egy család számára értékelődik fel a
láthatatlan munka.

A 2020 novemberéig tartó projekt keretében a szemléletformáló programokon túl ingyenes képzésekkel,
munkajogi-, álláskeresési – és vállalkozási tanácsadással és „gyerektaxi” szolgáltatással várják a nőket a
Pécsi Család- és Karrierpontban, míg a munkáltatók rugalmas foglalkoztatás iránti érzékenyítését számos
workshop és előadás szolgálja.
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