Lady opatrovateľka
Opatrovateľstvo reaguje na meniace sa opatrovateľské potreby osoby, skupiny osôb v
kontexte prostredia, v ktorom žijú. Začleňuje poznatky na utváranie spôsobnosti
opatrovateľa/ky vykonávať potrebné úkony opatrovania v priamom kontakte s osobou
(klientom), utvárať podmienky telesných, duševných, citových vzťahov na podporu aktivít
potrebných pre kvalitu každodenného života a podľa požiadaviek duchovných hodnôt
a činností potrebných na zabezpečenie pastorálnych služieb osobe. Jadrom je umenie
každodenného opatrovania klienta.
Podľa nás je každý človek výnimočný. V sociálnej práci vychádzame z Rogersovho
prístupu ku klientovi. Pretože Rogers predpokladá klientovu jedinečnosť, odmieta diagnózu
a klasifikáciu podmienok. Osobnosť človeka chápe ako proces, osobnosť je neustále vo vývoji
a nikdy nie je úplne hotová. Ľudskú osobnosť charakterizuje týmito tézami:
Človek má právo na vlastnú dôstojnosť a rozvoj, jeho podstata je prirodzene
dobrá, ľudskú osobnosť je treba rešpektovať.
Človek je schopný si uvedomovať svoje vlastné hodnoty a riadiť sa nimi, byť
zodpovedný k sebe aj druhým.
Človek je schopný usporiadať a hodnotiť svoje vlastné pocity, myšlienky
a chovanie.
Človek je schopný sa sám rozvíjať a utvárať svoje pozitívne vlastnosti.
Človek je schopný konštruktívnej zmeny a osobnostného vývoja k plnému
uspokojivému vlastnému životu.
Výnimočnosť a jedinečnosť človeka si vyžaduje individuálny prístup ku klientovi.
Vychádzajúc z doterajších skúsenosti z praxe vidíme naliehavú potrebu doplniť vzdelanie
opatrovateľov a opatrovateliek. Preto sme sa rozhodli navrhnúť zaradiť nové vedomosti
a poznatky pre pracovné zaradenie opatrovania.
Cieľom kurzu je v profesii opatrovateľa/ky
 získať doplnkové vedomosti pre výkon opatrovania náročnejšieho klienta.
 podať všeobecné vedomosti zo spoločenského správania,
 pomôcť rozvíjať schopnosti v orientácii sa v spoločenských normách
a hodnotách,
 napomáhať k vytváraniu harmonického rozvoja osobnosti účastníkov kurzu
(opatrovateľov) v radostných aj záťažových situáciách na pracovisku a mimo
neho;
 kultivovať osobnosť účastníka kurzu
 rozvíjať schopnosť orientovať sa v estetických a umeleckých hodnotách na
základe poznatkov, skúsenosti aj zážitkov,
 rozvíjať citlivosť zmyslových orgánov a fantáziu pri výkone bežných aj
mimoriadnych úkonov,
 zvyšovať kultúrne povedomie účastníka kurzu.
Cieľové skupiny:



Opatrovatelia, opatrovateľky s kurzom opatrovania s minimálnym rozsahom 220 hodín.
Sestra
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