Modul 4
Participare la activarea persoanelor tinere cu nevoi speciale
Tipul modulului

Durata: 32-40 ore
Modul practic de transfer

Nivelul EQR
CondiŃii preliminare

1 CP

2
-

Vezi cadrul de motivare

PosibilităŃi de aplicare
Descrierea modulului

Prin intervenirea bruscă stării de a fi persoane tinere cu nevoie de îngrijire indiferent de limitările corporale – la tinerii în cauză intervine şi o perioadă
de pierderea motivaŃiei. Pe de altă parte ca urmare a limitărilor corporale
se poate întâmpla, ca tânărul în cauză să nu mai poată participa la viaŃa
cotidiană sau cea socială, dat fiind faptul că nu sunt în stare să participe în
mod independent la aceste activităŃi. În cadrul prezentului modul participanŃii află cauzele acestei probleme. Discută strategii prin care vor putea
motiva persoane tinere cu nevoie de îngrijire să dorească să participe la
viaŃa socială şi cum să le ofere această posibilitate în condiŃiile date, în
starea actuală a lor, ca să contracară înrăutăŃirea situaŃiei.
Această strategie include întocmirea planului zilnic individualizat, cunoaşterea şi participarea la diferite activităŃi precum excursie, activităŃi de manufactură, jocuri de societate, dar şi posibilitatea de a se retrage în cazuri
individuale. Integrarea inițială în mediul social al persoanei afectate este
tot atât de important precum cunoaşterea oportunităŃilor oferite de unitatea,
organizaŃie care sprijină persoana tânără cu nevoie de îngrijire.
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 / apropiere-distanŃă / greutăŃi împovărătoare
Panificarea, structurarea, desfăşurarea şi evaluarea activităŃii proprii

CompetenŃe

ParticipanŃii contribuie la sprijinirea şi activarea persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire la ducerea unui mod de viaŃă independent. Observă şi remarcă stilul de viaŃă şi obiceiurile persoanei respective, care sunt importante dpdv. al structurăriii programului zilnic al persoanei tinere cu nevoie
de îngrijire. ParticipanŃii recunosc semnificaŃia acesteia asupra calităŃii vieŃii
şi a necesităŃii sentimentului de siguranŃă a persoanei respective.
Ei activează aplicând apropierea sau distanŃa profesională necesară şi
percep care şi unde sunt linitele motivaŃiei personale la aceste persoane
tinere cu nevoie de îngrijire. Observă punctul la care trebuie involvaŃi şi alŃi
profesionişti, sau alți actori.
În cazul nişelor în îngrijire în domeniul muncilor gospodăreşti, oferă persoanei tinere cu nevoie de îngrijire ajutorul necesar planificat şi delegat de
către personalul profesionist. Muncile gospodăreşti necesare vor fi
desfăşurate individual.
Împreună cu profesioniştii din domeniu, vor derula activităŃile pentru şi
împreună cu persoana tânără cu nevoie de îngrijire. Ei oferă sprijin la
desfăşurarea planului de îngrijire şi asistenŃă individual sau în grup a activităŃilor de activare, cum ar fi oferte culturale, etc.

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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Rezultate

ParticipanŃii …
CunoştinŃe
- Pot enumera caracteristicile specifice ale situaŃiei de viaŃă şi de locuit ale persoanelor devenite persoane tinere cu nevoie de îngrijire
- Pot prezenta situaŃia socială a persoanelor tinere cu nevoie de
îngrijire în societate.
- Sunt conştienŃi de semnificaŃia şi importanŃa reŃelelor sociale şi virtuale pentru acest grup Ńintă.
- Cunosc semnificaŃia şi importanŃa interacŃiunilor (de îngrijitor) în
ajutorul din domeniul gospodăresc şi cel psihosocial.
- Cunosc posibilitatea planificării programului zilnic în cadrul şi în afara mediului de îngrijire.
CapacităŃi
- Folosesc resursele reŃelei sociale în activităŃile profesionale.
- Sprijină măsurile de activare pentru conducerea independentă a
vieŃii de către persoanele tinere cu nevoie de îngrijire.
- Preiau sarcini la desfăşurarea activităŃilor individuale ale persoanelor tinere cu nevoie de îngrijire
- Utilizează diferite exerciŃii de promovarea ți crețterea activităŃilor

Propuneri referitoare la
organizarea, derularea
predării
Propuneri referitoare la
derularea cursului practic
• LocaŃie adecvată
• InstrucŃii legate de temele date
Încheierea modulului
Literatura de specialitate

Abordări
- Acceptă limitele posibilităŃilor persoanei tinere cu nevoie de îngrijire
şi îți adaptează sprijinul.
- Respectă, că ofertele de activare pot fi şi refuzate.
- Percep şi interpretează corect semnele sub- sau suprasolicitării şi
reacŃionează la acestea.
- Elaborarea ofertelor de activităŃi pentru grupul de clienŃi
- Întocmirea unui plan de excursie pentru grupul de clienŃi
- Luarea în considerare a dorinŃelor individuale la întocmirea planului
zilnic ceea ce priveşte programele în grup
Planificarea şi derularea unui program individual de activare, respectiv de
măsuri se sprijinire în domeniul psihosocial.
Testarea aplicării în cazul unei discuŃii de caz
Documentarea studiului de caz din exerciŃii
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