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ĮVADAS
Upcaring projektu siekiama apibrėžti integruotą ir visapusišką modelį, gerinti ir
skatinti prieigą prie mokymosi visą gyvenimą dėl žemos kvalifikacijos ir migrantų
dirbančių senyvo žmonių socialinės globos sektoriuje visoje Europoje.
Tai apima apibrėžtas kompetencijų pagrindus konkrečiam darbo pobūdžiui
socialinės priežiūros paslaugų sektoriuje, ypač sprendžiant vyresnio amžiaus
žmonių problemas, kompetencijų aprašas yra susiję su EQF ir ECVET, sukurtas
e-mokymosi schemos modelis, patvirtinimo / sertifikavimo sistema ankstesnio
mokymosi ir duomenų bazė, siekiant pagerinti pasiūlos ir paklausos derinimą.
Modelis apima vertinimą ir priemonių rinkinį vienoje pusėje, taip pat pasiūlo ir
išbandyti tinkamai naudoti kompiuterinio raštingumo įgūdžius specifiniams
tikslams dėl kitų projekto apibrėžti naudingų priemonių komplektus ir galiausiai,
pasiūlyti rekomendacijas dėl politikams
3 paketo pagrindinis tikslas apibrėžti lankomosios priežiūros darbuotojo
kompetencijas (pagal vartojamą apibrėžimą priimtą Edinburgo susitikimo metu
lankomosios priežiūros darbuotojas), kurios gali būti pripažintos ir naudojamos
Europos lygmenyje ir kuri yra susijusi su EQF ir ECVET.
Remiantis " Europos modelių apžvalga patvirtinimo / sertifikavimo kompetencijų,
E-mokymąsi ir pasiūlos / paklausos derinimo sistemas lankomosios priežiūros
darbuotojų srityje" kuris atliktas kaip 2 paketo dalis ir atitinkama surinktą
informaciją, susijusi su 9 regionų / nacionalinis atvejais buvo akivaizdu, kad yra
gana skirtingi kultūriniai, ir teisiniai scenarijai Europoje. Kai kurie iš nacionalinių
mokymo programų surinkti atvejai iliustruoja jog pavyzdžiui, Škotijoje ar
Prancūzijoje yra visai skirtingos praktikos nei Italijoje.
Per diskusijas, įvykusias antrojo projekto susitikimo metu, argumentuota, jog
būtina atkreipti dėmesį į sistemą, kuri turi būti kiek įmanoma išsami. Tai
reikalinga padaryti kadangi būtina prisitaikyti prie skirtingų nacionalinių
lankomosios priežiūros darbuotojų profilių.
Siekiama apibrėžti bendrą struktūrą Europos lankomosios priežiūros darbuotojo,
kuris galėtų dirbti Europoje.
Iš tiesų, penkios pagrindinės tinklo naudojimo sistemos taisyklės turimos
galvoje, kuriant bendrą kompetencijų aprašą
lankomosios priežiūros
darbuotojo kompetencijoms apibrėžti:
1) Diagnostika esamų ir trūkstamų kompetencijų
2) Profesinės kvalifikacijos kėlimas, planavimas, tobulinimas
3) Kompetencijų pripažinimo (pripažįstant mokymosi rezultatus, patirtį)
4) Mokymo / mokymosi galimybių dizainas / sukurti mokymosi galimybes
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Siūloma sistema yra grindžiama 4 pagrindinėmis makro lygmens
kompetencijomis ir 1 viena skersinė kompiuterinio raštingumo kompetencija.

Kiti gebėjimai taip pat bus įtraukti į programą, bet nėra griežtai apibrėžta, nes jie
yra, tam tikra prasme, daugiau priklausantys nuo pagrindinių tie: jie bus
išvardyti ir aprašyti daugiau kaip pasiūlymą, o ne absoliučiai lemiamu būdu.

Kaip ir buvo planuota pagal projekto pasiūlymą, ši siūloma sistema bus kartu su
e-mokymosi sistemų struktūra partneriu, prie vadinamųjų "lydimųjų
dokumentų", apibūdinančių sąlygų "patekti" gamybos skirtingus mokymosi
rezultatų vienetus ir apibrėžti būtinas priemones dėl vieno vieneto įteisinimo,
pavyzdžiui, ad hoc vertinimo tinklų ir gaires.
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1.

UPCARING MAKRO SRITIES KOMPETENCIJOS

Per surinktą informaciją ypatingas dėmesys buvo skiriamas Prancūzijos
profesinių standartų atvejui (referentiels professionnels) iš "Auxiliaire de vie
sociale", nes jie, atrodo, geriausiai atitinka pagrindinius įrodymus, atsirandančius
dėl skirtingų nacionalinių ir regioninių programų tikslinių darbas aprašymą.
Kaip iš tiesų, Prancūzija yra šalis, kur svarbu federacija (FEPEM - Fédération des
particuliers Employeurs de France ") buvo užsiimta ir giliai ištirta per
pastaruosius dešimtmečius socialinės rūpybos, daugiausia pagyvenusių žmonių
srityje, ir prisidėjo prie kriterijų ir standartų, kurių dėka galima nustatyti
profesinius bruožusi, kurie reikalingi socialinio darbo rinkoje. Tai nereiškia, kad
galima nuvertinti Šiaurės šalių indėlį, kuris tikrai turi didelį indėlį šioje srityje.
Tačiau dabartinė sistema yra pagrįsta ir apima visus kitus nacionalinius atvejus.
4 pagrindinės makro srities kompetencijos, kurios buvo išskirtos ir pateikiamos
taip:

1°: Užmegzti pozityvius, pagarba grįstus santykius su globojamu
asmeniu, remiantis žiniomis apie asmenį ir jo aplinką (šeimos narių
bendravimo stilių, vaidmenų, kultūrinos ir institucinės sąlygos/aplinkybės,
išmanymas, šios žinios yra pamatinės, jų pagrindu vystomos kitos
kompetencijos).
2°: Globojamo asmens higienos, švaros ir saugumo užtikrinimas
3°: Pagalba globojamam asmeniui naudotis kompensacine
technika, asistavimas valgant, medikamentų pateikimas ir kt.
4°: Globos proceso organizavimas, planavimas ir koordinavimas
bendradarbiaujant su šeimos nariais, gydytojais, institucijomis
5° Transversali kompetencija: kompiuterinis raštingumas tai reiškia, kad
tvarkyti pagrindinius elektroninių prietaisų, kurie daugiausia leidžia prieigą prie
interneto, naršyti informacija, naudojant interneto mokymo platformas,
atidarymo / skaityti CD, DVD ar kitas elektronines / kompiuterija išteklių
(įskaitant išmaniųjų telefonų ir, pavyzdžiui, gebėjimus).
Tarp makro kompetencijų sritimis ir papildomų kompetencijų atskyrimas gali būti
vizualizuotas taip, kur ne pagrindinis stovi pagrindinis 4 ir aplink nevienodo
skaičiaus kompetencijas, kurios gali ir turi būti toliau nagrinėjami:
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Rašytinė ar žodinė
komunikacija
asistuojamo
žmogaus kalba

Pirmos
pagalbos
teikimas

Maisto
gaminimas
Skalbimas
Maisto
saugojimas ir
rūšiavimas

Tarpkultūrinė
komunikacija

Namų
valymas

Knowledge and skills
related to national
legal context
(imigracijos taisyklės,
darbo santykių
regulavimas,
workplace safety…)

Namų
priežiūra
Pagrindinės rizikos
prevencijų taisyklės
Žinios ir įgūdžiai susiję
su instituciniu
kontekstu

5° transversali kompetencija – kompiuterinis raštingumas

Pagal Upcaring projekto tikslą, tada, jeigu profilis apima keturias
pagrindines kompetencijos sritis išryškintas figūros centre, jis gali būti
apibrėžiamas kaip profesionalus lankomosios priežiūros darbuotojas. Pagal
nacionalinius reikalavimus, šonines (integralias) kompetencijų grupes
(tiems išorinio apskritimo) galima pridurti toliau nurodant profilį.
Visais atvejais, kompiuterinio raštingumo kompetencijos komponentas
tampa kaip reikalavimas, skersinio pjaustymo visus aprašus, nes jis
garantuoja
minimalų
prieinamumą
prie
e-mokymosi
išteklių.
Šalutinis kompetencijų grupės bus čia nurodytos ir išvardintos orientaciniu
būdu: tai būtų nenaudinga išsamiai į juos gilintis čia, nes jie jau yra
sutampa
su
kitais
specialiais
profesiniais
ar
darbo
sritimis.
Šio siūlomos sistemos tikslas yra iš tikrųjų pasiekti minimalų standartinį
lygį, nustatyti šį profesinį profilį.
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1.1 Kompetencijų aprašymas

Makro
Kompetencijos
kompetencijos
vienetai
sritis

Veiklos

1°: Užmegzti pozityvius, pagarba grįstus santykius su globojamu
asmeniu, remiantis žiniomis apie asmenį ir jo aplinką (šeimos narių
bendravimo stilių, vaidmenų, kultūrinos ir institucinės sąlygos/aplinkybės,
išmanymas, šios žinios yra pamatinės, jų pagrindu vystomos kitos
kompetencijos).
1.1 Suprasti ir gebėti paaiškinti asmens raidos skirtingas stadijas
1.1.1 atpažinti skirtingas žmogaus raidos stadijas
1.1.2 identifikuoti,
asmeniui

kokią

įtaką

ši

raida

turi

1.1.3 gebėti tinkamai elgtis ir bendrauti su
asmeniu atsižvelgus į skirtingas žmogaus raidos
stadijas

1.2 Suprasti globojamo asmens socialinį ir kultūrinį kontekstą
1.2.1 atkreipti dėmesį į asmens kultūrinį identitetą,
gyvenimo būdą, asmens patirtį ir istoriją.
1.2.2 atkreipti dėmesį į skirtingus kultūrinius
kontekstus, kuriame asmuo gyvena ar gyveno.
1.2.3 gerbti asmens socialinį ir kultūrinį kontekstą
1.2.4 palengvinti asmeniui palaikyti ryšį su jo
sociokultūriniu kontekstu
1.2.5 drąsinti ir palaikyti globojamo
socialiniame ir kultūriniame gyvenime

asmens

1.3 Suprasti ligos, negalios, sunkumų įtaką kasdieniniam asmens
gyvenimui
1.3.1 buvau informuotas apie globojamo asmens
sveikatos būklę ir kokią įtaką jo sveikatos būklė
turi pagalbos procesui.
1.3.2 paciento sveikatos būklės pokyčio stebėjimas
1.3.3 savo veiklą kreipiau taip, kad nepakenkčiau
asmens gerovei, jo sveikatos būklei

1.4 Elgtis ir bendrauti empatiškai su globos gavėju ir jo šeimos
nariais
1.4.1 laikytis pagarbaus požiūrio į globojamą
asmenį, atkreipti dėmesį į specifinę jo sveikatos
būklę, negalią ar patiriamus sunkumus.
1.4.2 laikytis lankstaus darbo grafiko, kad pagalbą
globojamam asmeniui būtų galima suteikti tada,
kada ja jos prireikia
1.4.3 gebėti mandagiai ir empatiškai susitarti su
globojamu asmeniui ir jo šeimos nariais

2°: Globojamo asmens higienos, švaros ir saugumo užtikrinimas
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2.1. Atpažinti bazinius kasdieninius globojamo asmens poreikius: tinkamo
maisto, švaros, higienos, saugios aplinkos.
2.1.1 žinoti
normas

pagrindines

asmeninės

higienos

2.1.2 atpažinti situacijas, kada asmeninė higiena
neatitinka normų
2.1.3 atpažinti situacijas, kurios gali kelti grėsmę
asmens saugumui

3°: Pagalba globojamam asmeniui naudotis kompensacine
technika, asistavimas valgant, medikamentų pateikimas ir kt.
3.1 pagalba asmeniui judant jo artimoje aplinkoje
3.1.1 pagalba sunkiai judančiam asmeniui judėti
savo namų aplinkoje
3.1.2
asmens
pasivaikščioti

palydėjimas,

ėjimas

kartu

3.1.3 pagalba asmeniui naudojantis neįgaliojo
vežimėliu ar kita įranga, kuri palengvina judėjimą
3.2 rekomenduojamo maisto bei priskirtų vaistų padavimas globojamam
asmeniui laiku
3.2.1 griežtas
laikymasis
globojamam asmeniui grafiko

vaistų

padavimo

3.2.2 asistavimas, jei reikia, asmeniui vartojant
vaistus
3.2.3 sveiko ir tinkamo
globojamam asmeniui

maisto

ruošimas

3.2.4 laikymasis asmens maitinimo grafiko, žinoti
tam tikrų maisto produktų galimą neigiamą įtaką
globojamam asmeniui
3.3 tinkamų aplinkos sąlygų užtikrinimas
3.3.1 užtikrinti tai, kad kambariuose būtų tinkama
temperatūra (tai itin aktualu keičiantis sezonams)
3.3.2 vykdyti patalpų vėdinimą
3.3.3 užtikrinti, kad asmuo per daug nesukaistų
arba nesušaltų, kad nebūtų paliktas skersvėjyje

4°: Globos proceso organizavimas, planavimas ir koordinavimas
bendradarbiaujant su šeimos nariais, gydytojais, institucijomis
4.1 ryšių su svarbiais globojamam asmeniui žmonėmis palaikymas
4.1.1 ryšio su gydančiu gydytoju,
užmezgimas, palaikymas

slaugytoja

4.1.2 ryšio su globojamo asmens
institucija užmezgimas ir palaikymas

šeima

ar

4.1.3 skirtingų paslaugų teikėjų – slaugytojų,
terapeutų, kitų padėjėjų koordinavimas
4.1.4
globojamo
asmens
sveikatos
būklės
stebėjimas, pokyčių identifikavimas ir pranešimas
apie
šiuo
pokyčius
sveikatos
priežiūros
profesionalams
4.2 žinoti ir suprasti šeimos narių ar institucijos sudarytą globos planą
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4.2.1 laikytis šeimos narių ar institucijos sudaryto
globos plano, taip pat pramatyti galimas rizikas ir
pasiūlyti problemų sprendimo variantus
4.2.2 nuosekliai laikytis globos plano, nepasitarus
su atsakingais asmenimis neįvedinėti korekcijų
4.3 pagalba ir asistavimas globojamam asmeniui suplanuotų vizitų pas
gydytojus metu
4.3.1 pagalba globojamam asmeniui užsiregistruoti
ir asistavimas jam vykstant suplanuoto vizito pas
gydytojus
4.3.2 asistavimas asmeniui sveikatos priežiūros
įstaigoje. Pagalba registruojantis, susirandant
kabinetą, pildant dokumentus
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1.2 INTEGRALIŲ KOMPETENCIJŲ APRAŠYMAS
Šie elementai gali skirtis priklausomai nuo nacionalinės sistemos. Todėl ši
lentelėje pateikiama tik keletas pavyzdžių apie galimas veiklas.

Kopetencijos
sritis

Kompetencijos Veiklos
vienetai

Maisto ruošimas
Maisto gaminimas pagal kliento poreikius
Maisto gaminimas pagal asmeninius, kultūrinius
globos gavėjo reikalavimus
Tinkamų maisto produktų nupirkimas
Maisto saugojimas
Saugus maisto saugojimas
Saugaus maisto ruošimas
Maisto ruošimas pagal dietos reikalavimus

Namų valymas
Atpažinti bazinius kasdieninius globojamo asmens
maisto, švaros, higienos, saugios aplinkos.

poreikius: tinkamo

Tinkamų priemonių valymui nupirkimas
Saugus cheminių medžiagų vartojimas
Saugus elektroninių priemonių naudojimas
Pagrindiniai aplinkos saugumo reikalavimai
Pagrindiniai higienos reikalavimai

Namų priežiūra ar namų priežiūros poreikių tenkinimas
Nustatyti namų priežiūros įrenginių
reikalavimams kasdieninėje veikloje

būklę

ir

jų

atitikimą

saugumo

Elektrinių prietaisų minimali priežiūra
Vandens įrenginių minimali priežiūra
Šildymo įrenginių minimali priežiūra
Jei esama
priežiūra

kondicionavimo

sistemos

minimali

Specifinių technikos įrenginių poreikio nustatymas
Stebėti pokyčius namo struktūroje ir perspėjant
atsakingus žmones (įtrūkimų sienos arba grindų,
gipso pilingas, elektros lizdų priežiūra)
Stebėti
kasdieninių
elektros
ir
mechaninius
įrenginius, kurie gali sukelti pavojingas situacijas
(maisto
perdirbėjams,
plaukų
džiovintuvai,
ventiliatoriai ...)

Socio-psichologinės kompetencijos
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Suprasti kliento psichosocialinius poreikius
Atpažinimas staigių nuotaikų kaitą, elgesio pokyčius
Palaikyti draugiškus santykius su klientu
Elgtis su klientu mandagiai
Konstruktyviai sąveikauti su klientu
Spręsti konfliktus neutraliai arba su tarpininkais

Teisinis sąmoningumas
Sąmoningumas lankomosios priežiūros ir paslaugų gavėjo
teisų ir pareigų suvokimas
Suteikti informaciją apie pokyčius nacionalinės
politikoje ir vietos taisyklių žinojimas, leidimus
dirbti, darbo teisės aktus ir t.t.
Pagrindinis pilietinis ugdymas ir žinių apie šalies,
kurioje yra veiklos atliekamos veiklos žinojimas
Žinoti prieigą prie teisinių šaltinių
Žinoti įstaigų
paslaugomis

tinklą,

susijusių

su

teikiamomis
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