Modul 5
Consolidarea personalității ți a acceptării identității

Tipul modulului

Durata: 32-40 ore
Modul de transfer

Nivelul EQR

2

CondiŃii preliminare

-

1 CP

Vezi cadrul de motivare

PosibilităŃi de aplicare
Descrierea modulului

Persoanele tinere cu nevoi speciale prezintă în cadrul îngrijirii lor ambulante, parŃial şi total rezidenŃiale o provocare specială pentru personalul îngrijitor. Pe lângă sprijinul reabilitativ, medical şi de îngrijire, aceşti oameni au
nevoie şi de sprijin în dezvoltarea unei perspective de viaŃă.
Cazurile de accident sau boală prin care i se schimbă brusc viaŃa, împing
aceste persoane în adânci crize existenŃiale.
Personalul îngrijitor în relaŃie cu persoana îngrijită trebuie să ia rolul de
sprijinitor, persoană de încredere şi consilier. Adesea se întâmplă, ca personalul îngijitor să fie singura persoană de contact, aşa deci emoŃiile, dorinŃele, frustrările etc. persoanei tinere cu nevoie de îngrijire sunt proiectate
pe îngrijitor. Această proiectare poate fi şi de natură sexuală. În cazuri unice se poate întâmpla chiar faptul, că persoanele cu nevoie de îngrijire să
aibă aşteptarea de a-și satisface nevoile sale sexuale normale în cadrul
procesului de îngrijire.
Prin apropierea atât corporală, cât şi emoŃională a personalului îngrijitor şi
a persoanei cu nevoie de îngrijire, într-un spectru de vârstă anume este
greu diferenŃierea sentimentului de atragere emoŃională de simpatie. În
aceste situaŃii pot apărea împovărări suplimentare ale relaŃiei interumane.
În cadrul prezentului modul participanŃii vor fi pregătiŃi să trateze această
problemă, cum să-şi desemneze propriile limite, dar şi soluŃii care pot fi
propuse persoanei tinere cu nevoie de îngrijire. Persoanele tinere cu nevoie de îngrijire, indiferent de necesitatea de îngrijire, sunt de cele mai multe ori personalităŃi dezvoltate în mod normal, care vor să-şi şi exprime identitatea. Acest lucru se manifestă la persoanele feminine cel mai des în coafură, parfumuri şi make-up, în utilizarea unui stil de îmbrăcare sau în purtarea bijuteriilor speciale. La persoanele tinere cu nevoie de îngrijire de gen
masculin sunt subliniate aceste aspecte prin îmbrăcăminte aferentă sau
comportament.
În cazurile în care persoane cu nevoie de îngrijire nu mai pot face – adecvat - aceste externalităși, vor arăta participanŃii acestui modul deschidere,
înŃelegere şi sprijin.
În cadrul întregului proiect, se vor avea în vedere pentru participan i mai ales următoarele
competen e superioare:
Protejarea autonomiei persoanei cu nevoie specială
Sentimentul de neputinŃă/ apropierea – distanŃa/ împovărări
Tratarea persoanei cu nevoie specială în situa iile de îngrijire cu empatie, recunoscând valorile lui, cu acceptare
Responsabilitate faŃă de învăŃare

Acest proiect a fost finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaŃie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine.
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CompetenŃe

ParticipanŃii contribuie la sprijinirea persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire
în conducerea independentă a vieŃii lor. Ei cunosc necesităŃile fiziologice
de bază şi acceptă normalitatea necesităŃilor sexuale a unei persoane adulte. Cunosc posibilităŃi pentru soluŃionarea, satisfacerea acestor necesităŃi (de ex. Posibilitatea întâlnirilor, asigurarea de spașii liniștite, perioade
bine definite). ParticipanŃii cunosc însemnarea acesteia asupra calităŃii
vieŃii, a necesităŃii privind siguranŃa şi mulŃumirea persoanei tinere cu nevoie de îngrijire. Acceptă identitatea persoanei tinere cu nevoie de îngrijire
şi îl sprijină în prezentarea exterioară a acestuia.
ParticipanŃii îşi desfăşoară activitatea cu apropierea şi distanŃa profesională adecvată.

Rezultate

ParticipanŃii …
CunoştinŃe
- Identifică diferitele dimensiuni ale conceptului: sexualitate.
- Acceptă necesităŃile somatice sexuale ca fiind normale şi se delimitează emoŃional de necesităŃile persoanei tinere cu nevoie de îngrijire.
- Recunosc reacŃiile somatice ca reacŃii normale la stimularea manuală şi
le clasează corect în contextul activităŃilor lor de îngrijire.
- ÎnŃeleg schimbările corporale şi psihosociale ale persoanelor tinere pe
parcursul pubertăŃii şi a vârstei adulte.
- Pot descrie limitele proprii în privinŃa sexualităŃii cu alte persoane.
- ÎnŃeleg intimitatea persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire a fiind un
spaŃiu de protecŃie a personalităŃii şi o pot compara cu propriile
pretenșii.
- Acceptă bijuteriile, coafura, make-up-ul şi altele ca fiind modalitate de
exprimare a identităŃii.
CapacităŃi
- Arată empatie şi înŃelegere faŃă de necesităŃile şi obişnuinŃele persoanei
tinere cu nevoie de îngrijire.
- Impun limite clare în interacŃiunea cu persoane tinere cu nevoie de
îngrijire, ceea ce priveşte rolul lor profesional.
- Sprijină persoanele tinere cu nevoie de îngrijire în exprimarea personalităŃii lor ceea ce priveşte modul de îmbrăcare, etc. În cadrul identităŃii
lor de bărbat sau femeie.
Abordări
- Acceptă diferitele forme de exprimare a identităŃii personale.
- Acceptă limitele proprii şi le definesc faŃă de persoanele tinere cu nevoie de îngrijire.

Propuneri referitoare la
organizarea, derularea
predării

Autodeterminare şi autoreflectare – recunoaşterea şi conştientizarea propriei consternări.
DiscuŃii de caz – şi căutarea comună de soluŃii în grupe mici

Propuneri referitoare la

Întrebarea colegilor despre experienŃele lor
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derularea cursului practic
• LocaŃie adecvată
• InstrucŃii legate de temele date
Încheierea modulului

Literatura de specialitate

Reflectare asupra discuŃiei cu colegii şi documentarea acestuia în scris
alternativă: Compunere în această temă
http://ethiknetzwerkaltenpflege.de/media/downloads/1.%20Vortrag%201%20%20Intimit%C3%A4t%20und%20Sexualit%C3%A4t%20%20mit%20Folienhinweisen.pdf
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