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PREZENTACJA KURSU

Witamy na kursie „Szkolenie IntegraCare:
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
skoncentrowana na osobie”,
adresowanym do profesjonalistów z
sektora społecznego i opieki zdrowotnej
dla osób niesamodzielnych, którzy są
zainteresowani poznaniem modeli i
podejść opieki skoncentrowanej na osobie
oraz ich zastosowania w rzeczywistym
środowisku pracy.

Zaprojektowany przez pch.vector / Freepik



CELEM KURSU JEST:

Pozwala profesjonalistom zastosować krytyczne
modele leczenia skoncentrowane na osobie.

Promuje osobistą autonomię, aktywne i zdrowe
życie osób zależnych.

Podnosi świadomość związku między integralną
opieką skoncentrowaną na osobie a jakością życia
osób niesamodzielnych i jej podstawowymi

wymiarami: dobrostanem emocjonalnym, relacjami

międzyludzkimi, dobrobytem materialnym, rozwojem

osobistym, dobrostanem fizycznym,

samostanowieniem, włączeniem społecznym i prawa.

Kurs został zaprojektowany do samodzielnej nauki, a treści podzielone są na jednostki szkoleniowe, które w

oparciu o łatwy w obsłudze format nawigacji zapewniają przegląd najbardziej podstawowych elementów

każdego pola tematycznego. Na końcu każdej jednostki znajduje się zadanie oceniające, które pozwala

sprawdzić, w jakim stopniu zrozumiałeś kluczowe pojęcia.



Kurs „IntegraCare: Opieka
nad osobami
niesamodzielnymi
skoncentrowana na osobie”
ustanawia zestaw celów
nauczania, dlatego na
koniec kursu będziesz w
stanie:

CELE
KSZTAŁCENIA

Zaprojektowany przez studiogstock / Freepik



poznać, w jaki sposób multidyscyplinarne i skoncentrowane na osobie podejście jest zintegrowane 

       w różnych kontekstach

zrozumieć różnice między kilkoma modelami

stosować i promować zintegrowane podejście

lepiej monitorować i oceniać zintegrowane podejście 
       w różnych usługach

zrozumieć związek między tym modelem a poprawą jakości życia osób niesamodzielnych

rozpoznawać obiektywną ustną i pisemną informację
zwrotną oraz nowe formy informacji związane z
czynnością, w którą osoby zależne są zaangażowane

pracować z osobami w różnym
wieku/kultur/płci/religii/niepełnosprawnościami
bez dyskryminacji ze świadomością własnych i
cudzych osobistych granic

wspierać tworzenie przyjaznego środowiska
komunikacyjnego za pomocą odpowiednich
mediów lub narzędzia ICT



JAK ZORGANIZOWANY JEST
KURS?

Kurs podzielony jest na 4 moduły
tematyczne, możesz przechodzić przez
nie w sugerowanej kolejności lub możesz
skupić się na tych obszarach, które uznasz
za bardziej interesujące.

Ostatnia sekcja zawiera referencje, zasoby
i narzędzia, które możesz bezpośrednio
zastosować w swojej pracy zawodowej.



MODUŁ 1 - OGÓLNE WPROWADZENIE DO
MODELU OPIEKI SKONCENTROWANEJ
NA OSOBIE

Prezentacja video modułu.
Główne koncepcje.
Różne konteksty zastosowania.
Wstępne refleksje.
Podsumowanie modułu.
Aktywność oceny.



MODUŁ 2 – OPIEKA SKONCENTROWANA NA
OSOBIE

Prezentacja video modułu.
Czym jest opieka skoncentrowana
na osobie?
Różne modele podejścia
skoncentrowanego.
Korzyści z wyboru modelu opieki
skoncentrowanej na osobie.
Podsumowanie modułu.
Aktywność oceny.



Prezentacja video modułu.
Główne koncepcje.
Multidyscyplinarny zespół.
Kluczowe elementy skutecznej opieki
multidyscyplinarnej.
Monitorowanie i ocena
multidyscyplinarnego zintegrowanego
podejścia.
Udane przykłady.
Podsumowanie modułu.
Aktywność oceny.

MODUŁ 3 – MULTIDYSCYPLINARNE
ZINTEGROWANE PODEJŚCIE



Prezentacja video modułu.
Fazy komunikacji.
niepełnosprawności.
Stawianie czoła konfliktom i
zarządzanie nimi.
Komunikacja alternatywna.
Wzmocnienie.
Podsumowanie modułu.
Aktywność oceny.

MODUŁ 4 – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W
RELACJACH OPIEKUŃCZYCH



Ta sekcja gromadzi i klasyfikuje różne zasoby i

narzędzia, z których profesjonaliści mogą korzystać

na co dzień, zarówno z użytkownikami, jak i z

kolegami z innych dziedzin, a nawet z krewnymi

użytkowników lub nieformalnymi opiekunami.

Celem jest, aby profesjonaliści mieli zestaw łatwo

dostępnych elementów, do bezpośredniego użycia

lub dostosowania do swoich potrzeb.

Każdemu zasobowi towarzyszy wyjaśnienie, które

pozwala na jego identyfikację i ułatwia jego

zastosowanie.

REFERENCJE, ZASOBY I NARZĘDZIA



Nie spiesz się, aby zapoznać się z platformą kursową. Aby wejść na platformę wystarczy wpisać w wyszukiwarkę

adres:

https://campus.integracare.eu/

ZANIM ZACZNIESZ

Nie zapomnij

zmienić języka na

preferowaną opcję.

Ułatwi to nawigację i

całe doświadczenie!

https://campus.integracare.eu/


DOSTĘP DO SZKOLENIA

Na stronie głównej zobaczysz listę
dostępnych kursów. Wybierz ten, który
Cię interesuje i kliknij na niego.

Dostęp jest otwarty i możesz

bezpośrednio wprowadzić treść.

Program Szkoleniowy IntegraCare jest w

pełni dostępny bez ograniczeń dostępu
dla każdej zainteresowanej osoby.



OCENA POSTĘPÓW

Każdy moduł zawiera ćwiczenie
oceniające, w którym możesz
sprawdzić swoją wiedzę.

Rozwiązanie ćwiczeń oceniających nie
jest obowiązkowe, aby uzyskać dostęp
do kolejnych sekcji. Zalecamy jednak
przejrzenie ich w celu oceny postępów.



POPRAW SWOJE DOŚWIADCZENIE !
Jeśli lubisz wyzwania, stworzyliśmy zestaw odznak, które

będą nagradzać Twoje postępy i osiągnięcia w uzyskiwaniu

wyników na kursie.

By skorzystać z tej funkcjonalności, musisz zarejestrować się

na platformie kursowej, podając swoje imię i nazwisko, adres

e-mail i hasło.

Treść jest dokładnie taka sama (ponieważ kurs jest otwartym

zasobem edukacyjnym), ale system będzie mógł śledzić

twoje postępy, a po drodze zdobędziesz nagrody.

Spróbuj i zdobądź wszystkie ODZNAKI!



ZAPRASZAMY NA
SZKOLENIE INTEGRACARE

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia

PREDIF-IB (project leader)
Web - https://www.predif-ib.org/
Email - info@predif-ib.org

MEDIA CREATIVA
Web - https://mediacreativa.eu/

Email - info@mediacreativa.eu
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