OPIEKUNKA
ŚRODOWISKOWA

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Absolwent w zawodzie opiekunka środowiskowa będzie przygotowany do wykonywania
następujących zadań zawodowych:
1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;
2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą
w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w
zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania
posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;
4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności
intelektualnej, fizycznej i społecznej.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych.
Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w:
 codziennych czynnościach domowych,
 planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego,
 wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych,

 udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby
podopiecznej,
 mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania
zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania
określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze
względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym,
istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań:
kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność
organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby
podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji
interpersonalnych.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Zmiany demograficzne w postaci gwałtownego starzenia się społeczeństwa implikują
zwiększone zapotrzebowanie na nowe zawody/specjalności w branży usług dla
starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych. Coraz wyraźniejszym
trendem w kraju i na świecie jest wysoka i wciąż rosnąca oczekiwana długość życia
oraz bardzo niski współczynnik dzietności. Przekłada się to bezpośrednio na system
zabezpieczeń społecznych, opiekę zdrowotną oraz socjalną. Upowszechnienie
prozdrowotnego stylu życia wiąże się ze zwiększoną dostępnością usług medycznych
i opiekuńczych. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że
w przyszłości największy popyt będzie na wykwalifikowanych pracowników
zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka, zaś ostatnie analizy
danych rynkowych zarówno w Polsce, jak i w większości krajów UE wskazują na
otwieranie się rynku dla zawodów opiekuńczych.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę w:
 domach pomocy społecznej w kraju i za granicą,
 domach opieki nad osobami starszymi,
 niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 zakładach opiekuńczo-wychowawczych,
 w środowisku domowym ludzi starszych lub chorych,
 fundacjach i stowarzyszeniach,
 założyć własną działalność.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
W toku nauki realizowane są zajęcia teoretyczne i praktyczne m.in. :

• podstawy psychologii

• umiejętności opiekuńcze

• wybrane zagadnienia z socjologii

• aktywizacja osoby podopiecznej

• opieka i pielęgnacja człowieka

• trening umiejętności społecznych

• organizacja opieki środowiskowej

• praktyki zawodowe realizowane
u pracodawców.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Nauka trwa 2 semestry i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia
szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie – dyplomu z tytułem: Opiekunka środowiskowa.

Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym dla dorosłych, zajęcia
odbywają się trzy dni w tygodniu w godzinach popołudniowych.

