Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
INFORMACJE OGÓLNE
Usługi opiekuńcze to świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej,
która w tym zakresie wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Wymiar i zakres
usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia osoby starszej, jej sytuacji rodzinnej i
materialnej, sprawności psychofizycznej, jak również możliwości wsparcia i udzielenia
pomocy ze strony rodziny i środowiska. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez
instytucje pomocy społecznej lub inne instytucje działające na rzecz osób starszych
wymagających takiej pomocy, jak również wyspecjalizowane organizacje pozarządowe oraz
podmioty komercyjne.
PODSTAWY PRAWNE
Podstawowymi aktami prawa polskiego normującymi na poziomie ogólnym kwestie dotyczące
przyznania usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób starszych są:
 Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (art. 17, ust. 1, pkt. 11, art. 50) wraz z
aktami wykonawczymi.
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego.
CEL USŁUG I ZAKŁADANE EFEKTY
Celem usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania jest
umożliwienie tym osobom dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w swoim
dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym
zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.
Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane osobie starszej w formie usług opiekuńczych
powyższe ograniczenia oraz bariery powinny być niwelowane, przyczyniając się do
zachowania (mimo postępującego procesu starzenia) lub podnoszenia poziomu jej życia.
Świadczenie usług w sposób zorganizowany adekwatnie do rozpoznanych potrzeb powinno
zawsze zakładać partycypację osoby starszej w wykonywaniu poszczególnych czynności
wchodzących w zakres usług (charakter wspierająco-aktywizujący, ale nie wyręczający) oraz
ścisłą współpracę w realizacji usług z najbliższym otoczeniem osoby starszej (zgodnie z zasadą
pomocniczości).
Efektem usług opiekuńczych o odpowiedniej jakości jest:
 podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osoby starszej, jej dobra kondycja
psychiczna oraz integracja ze społecznością w stopniu adekwatnym do indywidualnych
możliwości i potrzeb;
 utrzymanie stabilnego stanu zdrowia;
 uniknięcie powikłań związanych z hospitalizacją, długotrwałą lub przewlekłą chorobą;








uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia (odparzenia,
odleżyny, przykurcze, powikłania układu oddechowego, pokarmowego, krążenia);
kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy
osoby drugiej;
poprawa samopoczucia;
podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności;
podtrzymanie lub zwiększenie aktywności;
zmniejszenie izolacji społecznej.

POTENCJALNI KANDYDACI
Uczestnikami kursu mogą być osoby z ukończonym wykształceniem podstawowym,
gimnazjalnym zawodowym lub średnim ewentualnie wyższym. Podstawą otrzymania
certyfikatu ukończenia szkolenia jest:
1. uczestnictwo w min,. 70 % zajęć
2. zaliczenie przedmiotów objętych programem kursu.
3. przedstawienie zaświadczenia o odbyciu na własny koszt 2-miesięcznej praktyki w postaci
stażu, wolontariatu, pracy w ilości 320 godzin.
KOSZTY KURSU
Kurs obejmuje 1 semestr w systemie weekendowym, lub według zapotrzebowania w systemie
zajęć tygodniowych przez okres 4 tygodni (1 miesiąc) .
KOSZT kursu: 900 zł
WYMAGANE DOKUMENTY
1.

Podanie

Dokumenty na kurs należy składać w Dziale Toku Studiów, ul. Mickiewicza 21, budynek A,
pokój 107 lub 108 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

