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SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW 

„Wdrażanie innowacyjnego modelu AEDL Moniki Krohwinkel w zakresie tematów 1 – 3  

w opiece nad osobami starszymi na podstawie doświadczeń partnera niemieckiego” 

 
Cel : podniesienie umiejętności 10 pracowników domu Homini oraz poziomu organizacji usług opiekuńczych poprzez 

wymianę doświadczeń z partnerem niemieckim w zakresie działań opiekuńczych w okresie od 1.09.2019 do  

31.08.2020 roku. 

Świebodzin, 13 listopada 2019 roku 

 

Warsztaty rozpoczęły się o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji „POMOST” 

w Świebodzinie. Prezes Stowarzyszenia Paweł Mrożek przywitał gości oraz zarysował tematykę i zakres 

warsztatów.  

Na wstępie odbyło się wystąpienie zaproszonego gościa Pani Małgorzaty Jażdżewskiej, zastępcy 

dyrektora Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego , która zaprezentowała  

założenia  RPO Lubuskie 2020 w zakresie usług opiekuńczych.  

Partnerzy niemieccy zaprezentowali ogólne zasady, jakie obowiązują w stosowanej przez nich 

metodzie Moniki Krohwinkel, wykorzystywanej  do realizacji usług opiekuńczych. Działaniom partnera 

niemieckiego  w zakresie procesu opieki przyświeca przekonanie, że każdy człowiek ma prawo do uznania 

jego wyjątkowości i godności, uwzględniania jego życzeń i potrzeb oraz do życia jak najbardziej wg własnego 

uznania. Proces opieki opiera się na skoncentrowanym na osobie i wspierającym predyspozycje systemie. 

System w mniejszym stopniu koncentruje się na deficytach stawiając w centrum zainteresowania 

predyspozycje każdego mieszkańca. Jeśli człowiek czasowo lub na stałe nie jest w stanie prowadzić bez 

pomocy niezależnego i samodzielnego życia, opiekun przejmuje odpowiedzialność i załatwia w imieniu 

podopiecznego te rzeczy, które załatwiłby podopieczny, gdyby miał do tego siły i możliwości. W ramach tego 

procesu prowadzona jest dokładna obserwacja, podopieczny słuchany jest z empatią wraz z  gwarancją 

planowania opieki wspierającej pożądany proces. Dzięki zdolności postrzegania rozpoznawane są zasoby, 

predyspozycje i problemy. Są one włączane w proces opieki i tym samym w sposób przejrzysty prezentowane 

w dokumentacji. Każdy obszar tematyczny (SIS) traktuje się  jako osobny obszar, dostrzegając jego wzajemne 

oddziaływanie z innymi obszarami, ponieważ człowiek jest czymś więcej, niż tylko sumą swoich pojedynczych  
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elementów. Proces opieki powstaje poprzez systematyczne planowanie działań, opartych na 

potrzebach człowieka wymagającego opieki. Żywy proces opieki powstaje z jednej strony poprzez proces 

działań i z drugiej poprzez proces nawiązywania stosunków. 

Prezentacji ogólnych założeń metody Moniki Krohwinkel towarzyszyła dyskusja na temat sposobu jej 

wdrażania, a także na temat dokumentacji, jaką na etapie przyjęcia do placówki przygotowuje strona 

niemiecka. Dokumentacja ma bowiem ogromne znaczenie w pierwszej diagnozie oraz w przygotowaniu 

specjalnego, jednostkowego planu działań.  

Partnerzy prowadzą następującą dokumentację: 

A. Dokumentacja związana z przyjęciem do domu opieki. 

I. Ankieta lekarska – wywiad pod kątem zdrowia i chorób zakaźnych . 

II. Zaświadczenie lekarskie, które  wyklucza gruźlicę i inne choroby zakaźne . 

III. Wywiad biograficzny z uczestnikiem –zainteresowania, preferencje, ograniczenia. 

IV. Wniosek o przyjęcie do domu opieki. 

V. Karta informacyjna dotycząca wprowadzenia się do domu- zawiera zestawienie niezbędnych  dokumentów  do 

przygotowania,  zasady utrzymania czystości  tj. pranie,  wykaz rzeczy osobistych , które można posiadać przy sobie. 

VI. Umowa z uczestnikiem.  

VII. Dom posiada opracowaną  zasadę komunikacji : 

1. Duża grupa robocza . 

 Uczestnicy : zarządzanie Zastępca dyrektora zarządzającego, biuro domowe, Asystent zarządzania 

domem, Przedstawiciel jakości,  Starsze pielęgniarki z placówek, Przedstawiciel rady zakładowej 

 Tematy: Omówienie aktualnych zmian lub praktyk, takich jak kryteria przeglądu MDK, opieka 

domowa, rokowania zbiorowe, wsparcie i przegląd systemu kontroli jakości i jego wdrażania, decyzja 

o wprowadzeniu nowych koncepcji, audyt struktur osobowych, zestawienie harmonogramów i 

zmiana czasów obsługi, sprawdzanie rentowności różnych usługodawców (firmy zewnętrzne, 

dostawcy, firmy serwisowe) 

rozwój nowych usług, opracowanie wysokiej jakości narzędzi, takich jak przewodnik opieki, 

koncepcja opieki, zakres usług, status kontroli jakości rozwoju tematu, aktualne wyniki z ostatnich 2 

miesięcy, aktualne problemy, takie jak Skargi, planowanie wakacji, zwolnienia lekarskie. 
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 Termin: Dwa razy w roku 8.00 - 12.30, w pokoju konsultacyjnym domu seniora 

2. Spotkania zespołowe  

 Uczestnicy: Kierownik strefy życia (L),Pracownicy odpowiedniej części mieszkalnej 

w razie potrzeby możliwe zaproszenia do dalszych pracowników 

 Tematy: Przekazywanie informacji z rund komunikacyjnych (DB, QZ), 

 Dyskusja i rozwój procesów pracy w domu lub obiekcie Ocena i przetwarzanie reklamacji, Wymiana 

na temat szkoleń i literatury specjalistycznej, Szkolenie wewnętrzne, Dyskusja na temat specjalizacji 

obszaru mieszkalnego 

 Termin: co miesiąc na podstawie rocznego harmonogramu,1,5 godziny, po uzgodnieniu 

 

VIII.  Dom posiada opracowaną  Koncepcję  działania, zawierająca następujące informacje :  

Wstęp 

1. Prezentacja i informacje o placówce 

2. Grupa docelowa 

2.1 Kryteria dostępu / kryteria wykluczenia dotyczące przyjęcia 

3. Położenie placówki 

3.1 Infrastruktura, otoczenie 

4. Wielkość placówki 

4.1 Pokoje mieszkańców i instalacja przywoławcza 

4.2 Pomieszczenia wspólne 

4.3 Recepcja, kawiarnia, fizjoterapia, administracja, pralnia, kuchnia, instalacje techniczne 

obiektu 

5. Współpraca mieszkańców 

6. Prezentacja struktury koncepcji 

6.1 Prawne warunki ramowe 

7. Wzór 

7.1 Filozofia przedsiębiorstwa 
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8. Model opieki wg indywidualnej struktury dnia 

9. Plan dnia 

9.1 Dodatkowe oferty opieki 

10. Dokumentacja opieki 

11. Proces opieki 

12. Przyzwyczajenie i dobre samopoczucie 

12.1 Opieka dedykowana 

12.2 Opieka duszpasterska i nad umierającym pacjentem 

13. Personel 

13.1 Schemat organizacyjny 

13.2 Kierownictwo placówki i kierownictwo usług opieki 

13.3 Kwalifikacje pracowników 

13.4 Tworzenie planu pracy 

13.5 Dokształcanie się i szkolenia 

13.6 Zarządzanie skargami 

14. Zarządzanie jakością 

15. Współpraca przy wykonywaniu usług 

16. Zakończenie 

B. Dokumentacja związana z pobytem w domu opieki. 

I. Dla każdej osoby opracowuje się Plan Opieki , który zawiera następujące elementy: 

1.Informacja o danej osobie z życiorysem . 

2.Stan fizyczny :BMI: Wzrost: Waga:  
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3.Diagnoza : nadciśnienie tętnicze CVJ, zawroty głowy +zataczanie się KHK, niewydolność serca 

4.Leki na stałe  

5. Według zasady Moniki kro opracowuje się schemat opieki wg następującego wzoru:  

AEDL 1. Komunikacja 

Problemy / zasoby 

– Komunikuje się dobrze 

– Ma kontakt z innymi ludźmi 

Cele: / 

Działania: / 

AEDL 2. Poruszanie się 

Problemy / zasoby: 

- do chodzenia używa balkonika i dobrze się z tym czuje 

Cele: 

- utrzymanie mobilności jak najdłużej 

Działania: 

– towarzystwo pracownika przy zawrotach głowy 

AEDL 3. Funkcje witalne 

Problemy / zasoby: 

Cierpi na nadciśnienie i przyjmuje leki 

Cele: 

Prawidłowe ciśnienie krwi 

Działania: 

Regularne podawanie leków 

3x dziennie 
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RR- kontrola 1x rano i wg potrzeb 

AEDL 4. Pielęgnacja samodzielna 

Problemy / zasoby: 

Potrzebuje pomocy przy pielęgnacji ciała 

Cele: 

Dobre samopoczucie 

Zdrowa/zadbana skóra 

Działania: 

Całkowite przejęcie mycia całego ciała, prysznica, pielęgnacji włosów i zębów, golenia, pielęgnacji stóp przez med. 

Pielęgnacja stóp 

AEDL 5. Jedzenie i picie 

Problemy / zasoby: 

– Może samodzielnie jeść i pić 

– Je w kuchni 

– Stan odżywienia dobry 

Cele: 

– Zrównoważony bilans płynów 

– Picie właściwej ilości płynów (1500 ml dziennie) 

Działania: 

– Podawanie napojów 

– Kontrola i dokumentacja płynów 

– Personel pielęgnacyjny musi zadbać o właściwe przyjmowanie płynów 

AEDL 6. Wydalanie 

Problemy / zasoby: 
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– Częściowe nietrzymanie moczu i stolca 

– Nie zgłasza żadnych problemów przy wydalaniu, w przypadku problemów otrzymuje doraźnie lek 

Cele: 

– Uczucie czystości i komfortu 

– Regularny stolec 

Działania: 

– Zapewnić środki pomocnicze 

– Higiena intymna 

– W razie potrzeby podawanie co 4-5 dni środków przeczyszczających 

– Regularne zakładanie indywidualnych produktów na nietrzymanie 

AEDL 7. Ubieranie się 

Problemy / zasoby: 

– Potrzebuje kompleksowej pomocy przy ubieraniu się i rozbieraniu 

– Poprawnie odczuwa ciepło/zimno 

– Częściowo sama wybiera ubranie 

Cele: 

– Jest zadbana i dobrze się czuje 

– Pomoc przy ubieraniu się i rozbieraniu 

Działania: 

– Kompleksowa pomoc przy ubieraniu się i rozbieraniu 

– Motywowanie i mobilizacja mieszkańców, prośba o pomoc 

– Doradzanie przy wyborze odpowiedniej odzieży 

AEDL 8. Odpoczynek i sen 

Problemy / zasoby: 
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– Ma prawidłowy rytm dnia i nocy 

– Nie ma problemów z zasypianiem, dzięki ½ tabletki Melperon 

– Akceptuje środki pomocnicze (przy nietrzymaniu) 

Cele: 

– Radzi sobie z zakłóceniami snu 

– Regularne podawanie leków 

– Nie ma problemów z zasypianiem 

Działania: 

– Od 05.07.2005 dostaje na noc ½ tabletki Melperonu wg zalecenia lekarza, lek podaje personel 

– Opieka nocna opiekun w formie obchodu kontrolnego 

AEDL 9. Zajęcia 

Problemy / zasoby: 

– Lubi oglądać telewizję i czytać kolorową prasę 

– Uczestniczy w zajęciach i uroczystościach w domu 

– Potrafi się sama zająć 

– Potrafi wyrażać swoje życzenia i potrzeby 

Cele: 

– Ma kontakt z innymi ludźmi 

– Odczuwa rozkład swojego dnia jako sensowny 

Działania: 

– Okazanie uznania 

– Robienie zakupów przez córkę 

– Motywacja do uczestnictwa w spotkaniach i uroczystościach 

AEDL 10. Poczucie kobiecości / męskości 
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Problemy / zasoby: 

– Czuje się kobietą 

– Ma normalne poczucie wstydu 

– Potrafi wyrażać i okazywać uczucia 

AEDL 13. Doświadczenie życiowe 

Problemy / zasoby: 

– Potrafi okazywać i wyrażać lęki 

– Nie okazuje lęku przed śmiercią 

– Boi się, czuje się niepewnie przed nowymi sytuacjami (obchody kontrolne w nocy) 

Cele: 

- brak lęków 

Działania: 

- rozmowy wyjaśniające w celu pozbycia się lęków 

 

Następnie partnerzy niemieccy przedstawili trzy pierwsze modele wchodzące w skład metody Moniki 

Krohwinkel.  

1. Zdolność komunikowania się - świadomość otoczenia, dostrzeganie i rozumienie otoczenia, zdolność 

werbalnego i pozawerbalnego wyrażania się i odbierania, rozumienie i rozpoznawanie, odczuwanie, 

orientacja, zdolność dostrzegania, wyrażanie uczuć, gestykulacja, potrzeby emocjonalne, język, pisanie, 

mimika, widzenie, słyszenie (także ew. środki pomocnicze). Profilaktyka: zapobieganie izolacji 

2. Zdolność poruszania się - sensoryka/motoryka, symetrycznie, korpus, głowa, twarz, członki, usta, w i poza 

łóżkiem oraz domem, ograniczenie poruszania się chodzenie, leżenie, równowaga, zaburzenia równowagi 

Profilaktyka: zapobieganie odleżynom, przykurczom, końskiej stopie, upadkom 

3. Zdolność utrzymania witalnych funkcji życia - oddychanie, czynność serca, krążenie, gospodarka cieplna, 

bilans płynów, wymiana materii, gospodarka hormonalna, funkcja odporności, oznaki witalne, RR, BZ, 

zdolność oddychania, zakażenia. Profilaktyka: zapobieganie zapaleniu płuc, zakrzepicy, zasysaniu, 

zakażeniom 
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Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat metod.  

Następnie uczestnicy warsztatów wzięli udział w wizycie studyjnej w Domu Opieki  „Homini” w Świebodzinie. 

Na miejscu przedstawiono zasady funkcjonowania Domu, ilość uczestników, programy zajęć z 

podopiecznymi oraz zakres wsparcia oferowanego na miejscu.  

Partnerzy z Niemiec szczególnie zainteresowani byli informacjami na temat metod finansowania tego typu 

placówek oraz systemem wsparcia, jakie takim placówkom oferuje państwo.  

Po przerwie obiadowej uczestnicy analizowali omówiony wcześniej  model Moniki Krohwinkel w zakresie 

tematycznym 1-3. Dyskusja dotyczyła między innymi wdrażaniu modelu na grunt Domu Opieki „Homini” . 

Warsztaty zakończyły się o godzinie 17:00 wręczeniem certyfikatów uczestnictwa, odebraniem dzienników 

obserwacji, podpisaniem listy uczestników, wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych. Doszczegółowiono również 

kolejne warsztaty we Frankfurcie i ich zakres tematyczny. 

Strona techniczna warsztatów: zatrudniono tłumacza  konsekutywnego z językiem niemieckim, zapewniono 

salę konferencyjną, komputer, projektor, zorganizowano przerwy kawowe i przerwę obiadową, zapewniono 

materiały szkoleniowe,  przygotowano dzienniki obserwacji, listy obecności, ankiety ewaluacyjne, zebrano 

materiał zdjęciowy , opublikowano informację ze spotkania na stronie  www.naszpomost.pl oraz na stronie 

projektu na Facebooku Dobre praktyki Homini w Świebodzinie. 

Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych ( skala 1-6 , 6=max) :  

1. Jak oceniasz poziom organizacji transportu? / Wie beurteilen Sie die Transportorganisation für den 

Workshop?   Odpowiedzi: 5,6  

2. Jak oceniasz warunki na sali szkoleniowej? / Wie beurteilen Sie die Bedingungen im Trainingsraum? 

Odpowiedzi: 5,4 

3.Co sądzisz o sesjach roboczych? / Was denkst du über Arbeitssitzungen? Odpowiedzi: 5,4 

4.Czy podczas warsztatów osiągnęliśmy zaplanowane cele? / Haben wir die geplanten Ziele während des 

Workshops erreicht?  Odpowiedzi: 5,6 

 

 

 

http://www.naszpomost.pl/
https://www.facebook.com/Dobre-praktyki-Homini-w-%C5%9Awiebodzinie-100899318054764/
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5. Czy warsztaty prowadziły odpowiednie osoby? / Wurden die Workshops von den richtigen Leuten 

geleitet?  Odpowiedzi: 5,5  

6. Czy dobrze rozplanowano czas podczas warsztatów? / War die Zeit während des Workshops gut geplant? 

Odpowiedzi: 5,6 

7. Czy warsztaty zachęcały do interakcji uczestników? / Haben die Workshops die Interaktion zwischen den 

Teilnehmern gefördert?  Odpowiedzi: 5.3  

8.Co podczas warsztatów było tak dobre, że warte jest kontynuowania? / Was war während des Workshops 

so gut, dass es sich lohnt, fortzufahren? 

 Przedstawione sposoby, zasady przyjęcia do placówek, sposób uzyskania informacji od klienta 

 Wspólna praca na poziomie dwóch narodów  

 Taka kooperacja jest ze wszech miar korzystna dla obu stron 

 Koncepcja przedstawiona przez partnerów niemieckich jest bardzo interesująca, praktyczne 

zastosowanie i praktyki byłyby jak najbardziej pożądane 

 Wypowiedzi praktyków na temat metody 

9. Czego w przyszłości podczas takich warsztatów powinniśmy unikać? / Was sollten wir in Zukunft bei 

solchen Workshops vermeiden?   Bez odpowiedzi 

10.Co jeszcze powinno się znaleźć podczas takich warsztatów? / Was sollte man sonst noch bei solchen 

Workshops finden? 

 Więcej przykładów, propozycji pracy z ludźmi starszymi 

 Porównanie z polską strukturą w tego typu placówkach 

 Wymiana doświadczeń polskich opiekunów. Przedstawienie planu tygodnia pracowników i 

porównawcze zbadanie z teorią pani Moniki Krohwinkel 

 Program warsztatów w teczce 

 

 

 

                                                                                                        Opracował: Paweł Mrożek  
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