Moduł 4
Uczestnictwo w aktywizacji osób młodych, wymagających opieki

Typ modułu

Czas trwania 32-40 godzin
1 punkt kredytowy
Moduł przekazujący wiedzę praktyczną

Poziom ERK
Warunki dostępu

2
patrz wytyczne

Moźliwość połączenia
Opis modułu

Nagła konieczności skorzystania z opieki, równieŜ niezaleŜnie od
ograniczeń somatycznych moŜe doprowadzić osoby podopieczne do utraty
motywacji.
Z drugiej strony ograniczenia fizyczne mogą doprowadzić do tego, Ŝe
dotknięte nimi osoby nie znajdują miejsca na swój udział w Ŝyciu
codziennym oraz społecznym, gdyŜ nie są w stanie samodzielnie brać
udziału w róŜnych aktywnościach.
W tym module uczestnicy nabywają wiedzy dotyczącej przyczyn tej
problematyki. Na zajęciach dyskutowane są strategie, jak motywować
młodych wymagających opieki do uczestnictw w Ŝyciu codziennym,
zwaŜając na ich umiejętności, by zapobiec pogłębieniu danego problemu.
Strategie obejmują następujące obszary: układanie własnego planu dnia,
poznawanie róŜnego rodzaju form spędzania wolnego czasu, jak
wycieczki, robótki ręczne, gry towarzyskie, ale równieŜ moŜliwość
wycofania się w własną sytuację. Włączenie dawnego środowiska
/otoczenia osób dotkniętych, jak równieŜ zapoznanie się z moŜliwościami
instytucji, które wspierają osoby wymagające opieki.

-

Kompetencje praktyczne

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.

Uczestnicy w swoich działaniach dąŜą do tego, by młodzi podopieczni
potrafili samodzielnie kierować własnym Ŝyciem. Dostrzegają ich styl Ŝycia
i przyzwyczajenia, które mają ogromne znaczenie w uporządkowaniu/
strukturyzowaniu przebiegu planu dnia. ZauwaŜają jego znaczenia dla
jakości Ŝycia oraz potrzeby bezpieczeństwa.
W swoich działaniach zachowują odpowiednią bliskość jak i dystans,
zauwaŜają granice osobistych motywacji osób podopiecznych.
Potrafią stwierdzić, kiedy konieczna jest interwencja, włączenie pomocy
profesjonalisty, specjalisty.
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W przypadku braków w obszarze pomocy w obowiązkach domowych,
uczestnicy proponują odpowiednie działania w tym zakresie.
Wraz z pomocą profesjonalistów organizują działania dla i przy udziale
podopiecznych.
Na podstawie wyuczonych planów opieki uczestnicy prowadzą zarówno
indywidualne jak i grupowe zajęcia aktywizujące, programy aktywizujące,
oferty kulturalne.
Wyniki nauczania

Uczestnicy
Znają:
- specyfikę Ŝycia i mieszkania ludzi, którzy stali się osobami
wymagającymi opieki;
- jak wygląda sytuacja społeczna młodych podopiecznych w
społeczeństwie;
- znaczenie społecznego jak i wirtualnego kontaktu dla tej grupy
docelowej;
- istotę interakcji opiekuńczych dla osiągnięcia rezultatów w obszarze
pomocy zarówno w gospodarstwie domowym jak i
socjopsychologicznej;
- moŜliwości zaplanowania przebiegu dnia zarówno w obszarze jak
i poza obszarem opiekuńczym;
Potrafią:
- w swojej pracy zawodowej korzystać z zasobów sieci
społecznościowej;
- wspierać działania prowadzące do samodzielnego prowadzenia
Ŝycia przez osoby wymagające opieki;
- przejąć obowiązki/zadania w przeprowadzaniu aktywizacji
indywidualnej podopiecznych;
- wdraŜać róŜnego rodzaju ćwiczenia zwiększające aktywność
podopiecznych;

Propozycja organizacji
/prowadzenia zajęć

Zachowanie:
akceptują granice wytrzymałości podopiecznych i dopasowują
działania pomocowe do nich;
- respektują, iŜ propozycje aktywizujące mogą spotkać się z
odmową;
- rozpoznają oznaki przeciąŜenia/ stawiania zbyt wysoki lub niskich
wymagań, potrafią z nimi odpowiednio postępować, zareagować;
- opracowanie moŜliwych aktywności dla odpowiedniej grupy;
- stworzenie programu wycieczki dla danej grupy;
- omawianie własnych Ŝyczeń, co do tworzenia planu dnia i wymiana
spostrzeŜeń z innymi grupami;
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Propozycje organizacji
kształcenia praktycznego
• odpowiednie miejsca
• wskazówki do nauczania
Zakończenie modułu
Bibliografia

Zaplanowanie oraz przeprowadzenie indywidualnego programu
aktywizującego uwzględniając socjopsychologiczne środki pomocowe.
Wypróbowanie danego programu podczas rozmowy dotyczącej studium
przypadku.
Dokumentacja z rozmowy na temat studium przypadku.
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