Moduł 2
Rozwój osobowości oraz toŜsamości ludzi młodych, wymagających opieki
- Konieczność opieki jako następstwo choroby chronicznej, wypadku.
Typ modułu
Poziom ERK

Czas trwania 32-40 godzin
Moduł podstawowy
3

Warunki dostępu

patrz wytyczne

1 punkt kredytowy

Moźliwość połączenia
Opis modułu

Uczestnicy w ramach moduły nr 2 zajmują się tematem wkraczania
młodych osób w sytuacje, w której wymagają opieki, w której muszą się
zmierzyć z długoletnią perspektywą bycia zdanym na pomoc i opiekę osób
trzecich. Biorą udział w droŜeniu zaplanowanej opieki zdrowotnej i
socjalnej.
W ramach całego projektu w tym module zwrócona zostanie szczególna uwaga na
następujące nadrzędne kompetencje uczestników:
Ochrona autonomii osób wymagających opieki.
Okazywanie empatii, szacunku, akceptacji osobom podopiecznym podczas
pełnienia czynności opiekuńczych.

Kompetencje praktyczne

Wyniki nauczania

Uczestnicy traktują osoby podopieczne z naleŜną empatią, angaŜują się
w samodzielność i polepszenie warunków ich Ŝycia. W swoich działaniach
pomocowych kierują się perspektywą opieki długoterminowej.
Uczestnicy
Znają:
- przykłady chorób chronicznych oraz zdarzenia wypadkowe, które
mogą doprowadzić do długoterminowej opieki osób młodych;
-

zmienny przebieg choroby oraz róŜne zapotrzebowania
opiekuńcze, tym samym zmienne potrzeby dotyczące wsparcia i
opieki;

-

funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych we własnym
kraju oraz wymogi otrzymania środków pomocowych;
Potrafią:
- zobrazować moŜliwości zabezpieczenia zaopatrzenia w środki
zdrowotne i socjalne;
Zachowanie:
- angaŜują się w utrzymanie odpowiedniej jakości Ŝycia
podopiecznych, zapewniają zabezpieczenia w obszarze
zdrowotnym i socjalnym, w róŜnych fazach choroby, rehabilitacji;
-

uwaŜają się za członków interdyscyplinarnego zespołu
pomocowego;

-

swoje działania w odpowiedni sposób dostosowują do aktualnego
nastroju podopiecznego;
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Propozycja organizacji
/prowadzeni zajęć

Propozycje organizacji
kształcenia praktycznego
• odpowiednie miejsca
• wskazówki do
nauczania

Przekazywanie wiedzy (np. w formie wykładu, pogawędki):
- praca z przypadkiem/analiza przypadku;
- poszukiwanie informacji w internecie oraz literaturze fachowej
dotyczących obrazu choroby, sposobu leczenia i prognozy rozwoju
chorób przewlekłych;
- praca w duŜych i małych grupach;

-

towarzyszenie osobom młodym cierpiącym na choroby przewlekłe
lub zmagającymi się z powikłaniami powypadkowymi;
wizytacje w ośrodkach pomocy społecznej, by zapoznać się z
moŜliwościami wsparcia socjalnego w opiece długoterminowej;
Zadania praktyczne: opis przypadku, opis wsparcia opiekuńczego
i socjalnego.

Zakończenie modułu

Prezentacja opisu studium przypadku.
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