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UAKTUALNIONY PROGRAM NAUCZANIA DLA
PRACOWNIKÓW OPIEKI DOMOWEJ: WYNIKI BADAŃ
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ DOCUP
DoCUp to trwający 28 miesięcy projekt Erasmus Plus, który ma na celu wyposażenie pracowników opieki domowej
w zestaw umiejętności w zakresie opieki społecznej, umiejętności przekrojowych i kompetencji dotyczących postaw,
aby zapewnić elastyczne ścieżki zatrudnienia, umożliwiające reakcję na wyzwania, takie jak pandemia COVID-19.
Koordynowane przez Folkuniversitetet w Uppsali (Szwecja), konsorcjum DoCUp składa się z 5 instytucji i organizacji z siedzibą we Włoszech (Anziani e non solo), Grecji (Promea), Hiszpanii (Infodef) i Polsce (Uniwersytet
Humanistyczno-Ekonomiczny w Łodzi) działających w zakresie edukacji i szkoleń oraz wspierania innowacji w
usługach opiekuńczych.
W celu uzyskania kompleksowego obrazu rzeczywistych potrzeb w zakresie umiejętności i wymagań w miejscu
pracy, partnerstwo DoCUp przeprowadziło konsultacje z trzema różnymi grupami - pracownikami opieki domowej,
odbiorcami opieki i pośrednikami - próbując określić ich istniejącą wiedzę, umiejętności, potrzeby i kompetencje
w zakresie opieki medycznej, umiejętności cyfrowych i administracyjnych oraz umiejętności miękkich.
Celem zbierania informacji była pomoc w zdefiniowaniu zakresu twardych oraz miękkich umiejętności i kompetencji
wymaganych przy świadczeniu usług opieki domowej, co daje świadomą podstawę do sformułowania efektów uczenia się, które odpowiadają aktualnym i przyszłym potrzebom w miejscu pracy, wynikającym z wyzwań doświadczanych w trakcie pandemii 2020 w większości krajów UE.
Została przeprowadzona kombinacja badań źródeł wtórnych i terenowych; badania źródeł wtórnych dostarczyły
informacji na temat pożądanych umiejętności w zakresie opieki domowej oraz danych na temat właściwych istniejących przepisów/ofert szkoleniowych, natomiast w trakcie badań terenowych, za pomocą ankiety internetowej,
zostały zebrane opinie ekspertów terenowych i odpowiednich interesariuszy na temat umiejętności w zakresie opieki
domowej.
Rezultatem jest raport identyfikujący zbiór sześciu obszarów kompetencji, które powinny być ukierunkowane na
aktualizację istniejących programów nauczania w dziedzinie opieki domowej.
Więcej informacji na temat projektu: https://docuproject.eu/
Pełny raport do pobrania: https://docuproject.eu/download/384/
INFORMACJE DLA EDYTORÓW:
DoCUp jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus Komisji Europejskiej w ramach akcji kluczowej 2
“Partnerstwa współpracy w edukacji dorosłych” na podstawie umowy o dofinansowanie 2021-1-SE01-KA220-ADU-000028268.
Wsparcie Komisji Europejskiej dla stworzenia tej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy
autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

