OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (EFS)
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

TYTUŁ ZAWODOWY

Państwowy dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie Opiekunka
środowiskowa
TRYB NAUCZANIA

wieczorowy
ILOŚĆ GODZIN

398h (w tym 150h e-learning)
+ 320h praktyk zawodowych
KWALIFIKACJA Z.5.
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze
osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają
dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego
otoczenia. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie,
gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie,
higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej
pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz
mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

- pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych
(robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie)
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO

- Opieka i pielęgnacja człowieka
- Aktywizacja osoby podopiecznej
- Trening umiejętności społecznych
- Organizacja opieki środowiskowej
- Język migowy
- Język obcy w pomocy społecznej
- Podstawy psychologii
- Wybrane zagadnienia z socjologii
- Teoretyczne podstawy pielęgnowania
człowieka

- pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych
i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka
i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz
prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem)
- udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia
i życia podopiecznego
- mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego
i rozwijania jego zainteresowań
- doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego
- kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami społecznymi
w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych,
rodzinnych i prawnych podopiecznego
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

- domy i ośrodki pomocy społecznej
- środowiskowe domy pomocy społecznej
- warsztaty terapii zajęciowej
- miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej
- powiatowe centra pomocy rodzinie
- zakłady opiekuńczo-lecznicze
NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

- bezpłatna nauka
- podręczniki dla słuchaczy
- ubezpieczenie
- e-learning
- praktyki
- państwowy egzamin po ukończonym kursie
- nauka w komfortowych, nowocześnie wyposażonych pracowniach
- doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna

www.teb.pl

