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Zmieniające się zwyczaje opiekuńcze
w rodzinie, zmiany demograficzne i wzrost
populacji osób starszych sprawiły,
że usługi opieki domowej stały się
koniecznością w krajach UE.
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KONTEKST
Opieka domowa obejmuje osoby
zatrudnione do pomocy w codziennych
czynnościach w miejscu zamieszkania
i poza nim, osobom starszym,
niepełnosprawnym oraz pacjentom
w okresie rekonwalescencji.
Pojawienie się epidemii COVID-19
i wywołany przez nią kryzys w służbie
zdrowia zwiększyły zapotrzebowanie
na pracowników opieki domowej,
a także na zestaw ról i obowiązków, które
powinny być przez nich wykonywane.

CELE
CELEM PROJEKTU JEST:
1 wyposażenie pracowników opieki domowej
w zestaw różnorodnych umiejętności z zakresu
opieki społecznej, umiejętności przekrojowych
oraz postaw, aby zapewnić elastyczne ścieżki
zatrudnienia,
2 udział w rozwoju regulacji prawnych
dotyczących zatrudnienia i warunków
pracy opiekunów domowych (na poziomie
instytucjonalnym).

KONSORCJUM OPRACUJE I WDROŻY
ZESTAW NARZĘDZI:
Oparty na dowodach naukowych program
kursów dotyczących niezbędnych
umiejętności i praktyk wymaganych do
świadczenia opieki domowej.
Celem tego rezultatu jest ułatwienie
rozwoju wysokiej jakości możliwości
kształcenia, które wspierają i wzmacniają
kluczowe kompetencje wymagane w
opiece domowej, zarówno przed, jak i po
epidemii COVID-19.
Struktura programu nauczania oraz
zbiór zasobów pedagogicznych, w tym
instrukcje edukacyjne oraz materiały do
nauki i oceny, zaprojektowane w celu
wsparcia realizacji kursu; podręcznik
dla trenerów i podręcznik dla uczniów.
Wszystkie materiały zostaną oparte
na wynikach kształcenia DoCUp i będą
dostępne do nieograniczonego użytku
przez osoby trzecie.
Kurs online ma służyć jako
ogólnodostępna metoda dostarczania
programu kształcenia DoCUp w zakresie
krytycznych umiejętności i praktyk
świadczenia nowoczesnej opieki.
Ramy oraz zestaw narzędzi w celu
facylitacji, uznania i walidacji pracy
opiekunów domowych.

