Moduł 5
Wzmacnienie osobowości, akceptacja toŜsamośći/osobowości
Czas trwania 32-40 godzin
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Patrz wytyczne

Osoby młode, wymagające opieki stawiają ogromne wyzwania zarówno dla
opieki ambulatoryjnej, pół stacjonarnej jak i stacjonarnej. Obok wsparcia
medycznego, opiekuńczego jak i rehabilitacyjnego naleŜy stworzyć dla nich
nową perspektywę Ŝycia.
Zdarzenia takie jak wypadek, choroba u niektórych osób mogą wywołać
głęboki kryzys. Osoby pracujące z osobami wymagającymi opieki są z nimi
w kontakcie nie tylko słuŜąc pomocą, ale równieŜ są z dla nich osobami
zaufania i udzielającymi im rad. Nierzadko są jedynymi osobami, z którymi
podopieczni mają kontakt, dlatego teŜ wszelkie uczucia, tęsknoty,
frustracje i.t.p. mogą być skierowane na opiekuna.
Te projekcje mogą dotyczyć takŜe natury seksualnej. Czasami moŜe się
zdarzyć, iŜ podopieczny swoje potrzeby seksualne będzie chciał
zrealizować w ramach działań opiekuńczych.
Zarówno poprzez bliskość fizyczną jak i emocjonalną między opiekunem
a podopiecznym kwestia wieku moŜe sprawiać trudności dotyczące
odróŜnienia kontaktu emocjonalnego od zwykłej sympatii.
W tym obszarze mogą wystąpić dodatkowe trudności międzyludzkie.
W ciągu trwania tego modułu uczestnicy zostają przygotowani do tego: jak
postępować w danych sytuacjach, jak określać własne granice, jak
zastosować dane rozwiązania w praktyce.
Podopieczni najczęściej są osobami niezaleŜnymi, posiadającymi własną
toŜsamość, normalnie rozwiniętymi, którzy pragną tej toŜsamości dać
wyraz. Kobiety wymagające opieki najczęściej wyraŜają się, swój
indywidualizm poprzez fryzurę, uŜywanie perfum, noszenie makijaŜu,
posiadanie własnego stylu ubierania, noszenie wyjątkowej biŜuterii.
RównieŜ podopieczni płci męskiej wyraŜają swoją toŜsamość poprzez
ubiór i zachowania. W przypadkach, gdy podopieczni nie są w stanie
samodzielnie zadbać o wizerunek, (wygląd zewnętrzny), w tej sytuacji
uczestnicy powinni pokazać swoją otwartość, zrozumienie i wsparcie.

-

W ramach całego projektu w tym module zwrócona zostanie szczególna uwaga na
następujące nadrzędne kompetencje uczestników:
Ochrona autonomii podopiecznych,
Niemoc(bezsilność)/ bliskość- dystans / brzemię(cięŜar)
Planowanie, strukturyzowanie, wypełnianie i przeprowadzanie ewaluacji swoich
czynności.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
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Kompetencje praktyczne

Wyniki nauczania

Okazywanie empatii, szacunku, akceptacji osobie podopiecznej podczas pełnienia
czynności opiekuńczych.
Ponoszenie odpowiedzialności za własne nauczanie.

Uczestnicy biorą udział we wsparciu osób młodych wymagających opieki
do prowadzenia samodzielnego Ŝycia. Znają podstawowe potrzeby
fizjologiczne, a potrzeby seksualne dorosłych ludzi traktują jako normę.
Znają moŜliwości zaspakajania tychŜe potrzeb (okazja do spotkań,
odpowiednie miejsce i czas).
Rozpoznają znaczenie zaspakajania danych potrzeb dla zapewnienia
odpowiedniej jakości Ŝycia, potrzeby bezpieczeństwa i zadowolenia
podopiecznych.
Akceptują toŜsamość podopiecznych i wspierają ich w utrzymaniu wyglądu
zewnętrznego.
W swoich działaniach stosują zarówno bliskość i dystans.
Uczestnicy
Znają:
- róŜne wymiary terminu seksualność, zagadnienia związane z tym
tematem;
- fizyczne, seksualne potrzeby podopiecznych traktują jako normę,
- jak zdystansować/ odgraniczyć się emocjonalnie od potrzeb
seksualnych podopiecznych;
- reakcje organizmu i przyjmują je jako normalne reakcje na stymulacje
manualną, wiedzą jak ją zaszeregować w kontekście działań
opiekuńczych;
- jakie zmiany fizyczne i psychospołeczne zachodzą podczas procesu
dojrzewania u młodych ludzi jak i u osób dorosłych;
- własne granice, jakie naleŜy zachować w kontakcie z podopiecznymi
w kwestiach seksualności innych osób;
- znaczenie zachowania intymności młodych podopiecznych, jako
przestrzeni bardzo osobistej, wymagającej ochrony i porównują ją z
własnymi wymaganiami;
- istotę wyraŜenia własnej osobowości poprze biŜuterię, fryzurę, makijaŜ,
i inne sposoby wyraŜenia siebie;
Potrafią:
- z delikatnością, wyczuciem i zrozumieniem podchodzić do potrzeb
i przyzwyczajeń podopiecznych;
- stawiać jednoznaczne granice w kontakcie z podopiecznymi dotyczące
ich potrzeb, by profesjonalnie pełnić usługi;
- wspierać podopiecznych w realizacji/ prezentowania swojej osobowości
poprzez róŜne formy wyrazu jak ubiór, i.t.p. w zaleŜności od płci;
Zachowanie:
- akceptacja wszelkich form wyrazu własnej osobowości;
- stawianie własnych granic i mówienie o nich podopiecznemu;
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Propozycja organizacji
zajęć

Własne spostrzeŜenia i refleksje – rozpoznawanie i świadomość
konsternacji.
Analiza studium przypadku – znajdywanie rozwiązań w małych grupach.

Propozycje organizacji
kształcenia praktycznego
• odpowiednie miejsca
• wskazówki do nauczania
Zakończenie modułu

Bibliografia

Wypytywanie współpracowników o ich doświadczenie.

Pisemna dokumentacji z przeprowadzonych rozmów ze
współpracownikami, alternatywą esej na dany temat.
http://ethiknetzwerkaltenpflege.de/media/downloads/1.%20Vortrag%201%20%20Intimit%C3%A4t%20und%20Sexualit%C3%A4t%20%20mit%20Folienhinweisen.pdf

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają
jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
Strona 3 z 3

