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SPRAWOZDANIE   

 z  III  WARSZTATÓW  WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 

„Wdrażanie innowacyjnego modelu AEDL Moniki Krohwinkel w zakresie tematów 9-13 

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, 5  luty  2020 roku 

 

Warsztaty odbyły się 5 lutego 2020 roku w siedzibie Domu Opieki Dziennej Homini w Świebodzinie.  

Po przywitaniu przez Pana Prezesa Pawła Mrożka , odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie 
przedstawione przez Dyrektora Pana Jana Kostyszaka. Omówione zostały zrealizowane elementy Planu Działania tj. 
warsztaty wymiany doświadczeń , wizyty studyjne i spotkania wspierające. Zauważonym  wspólnie  problemem w 
działalności domu Homini jest dominujące podejście opiekuńcze nastawione na deficyty. Nasi  opiekunowie często 
wyręczają podopiecznych w czynnościach pielęgnacyjnych, podczas jedzenia czy podczas zajęć. 

Metoda wykorzystywana przez partnera, oparta na modelu Moniki Krohwinkel,  to przejście od opieki nastawionej 
na deficyty do opieki zorientowanej na umiejętności, które odpowiednio ujawniane wspierają procesy życiowe 
podopiecznych w bardzo dużym stopniu, przyczyniają się do wzrostu dobrostanu podopiecznych. Z rad partnera 
wynika również konieczność zmiany w wyglądzie pomieszczeń czy zapewnienie większego metrażu. 

Następnie partnerzy omówili kolejne elementy modelu , po których odbywała się dyskusja i wymiana doświadczeń. 

Model 9. Zaangażowanie  się 

W tej dziedzinie poczucia dobrostanu , odpowiednia  i urozmaicona  organizacja  pobytu dziennego  seniorom 
odgrywa kluczową rolę.  Partner organizuje  różnorodne działania dzienne i  w  ten sposób motywuje  i wspiera  
podopiecznych, aby mogli jak najdłużej zajmować się  swoim  hobby, zainteresowaniami  i  prowadzić w miarę  
możliwości aktywne  życie. Obejmuje to również wspólne działania z innymi osobami lub stowarzyszeniami 
działającymi w okolicy . W szczególności placówka partnera  oferuje  osobom w podeszłym wieku optymalne 
środowisko do spędzania codziennego życia w sposób różnorodny, dostosowany do możliwości  i przede wszystkim 
w społeczeństwie. 
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10. Czujesz się jak mężczyzna / kobieta 

Partner przywiązuje  wielką wagę do pozytywnego i potwierdzającego życie  wsparcia dla zwiększenia poczucia 
własnej wartości  pacjenta. Wszystkie  pielęgniarki  i opiekunko starają się wzmocnić poczucie własnej wartości i 
odczucia ciała pacjenta. Innym ważnym punktem jest uwzględnienie poczucia wstydu podczas mycia, kąpieli i 
ubierania się. Ponieważ bliskość i dystans są postrzegane w różny sposób przez każdą osobę, należy  działać z 
największą wrażliwością, a także rozważać uwarunkowaną kulturowo rolę i zachowania społeczne. Dlatego ważną 
role odgrywa wstępny wywiad, gdzie dowiadujemy się na temat religii, narodowości danej osoby , jej poziomu 
wrażliwości .  

11. Zapewnienie bezpiecznego  środowiska 

Sposób pracy partnera  promuje rozwijanie  zdolności  pacjenta do samoopieki, jest  wspierany  w dziedzinie 
bezpiecznego życia  w domu opieki . Obszar ten obejmuje również gwarancję bezpieczeństwa psychicznego i 
kontrolowane podawanie leków. Pacjent jest wspierany  w niezbędnym przeprojektowaniu przestrzeni mieszkalnej, 
aby chronić go przed możliwymi obrażeniami i ograniczeniami. Innym ważnym punktem jest tworzenie opcji 
orientacji czasowo-przestrzennej , takich jak zegarki, kalendarze, gazety, telewizja, radio . 

12. Bezpieczne obszary życia społecznego 

Partner wspiera   pacjentów w utrzymywaniu istniejących relacji społecznych z krewnymi, sąsiadami, znajomymi i 
przyjaciółmi, aby uniknąć izolacji i wzmocnić zachowania społeczne. Również prowadzone są  rozmowy o zawodzie  i 
związanych  z nim obowiązkami , przeszłe działania, a także prywatne zobowiązania i obawy, które mają wpływ na  
podejmowane  działania pielęgniarskie. Pacjenci są  informowani  o różnych możliwościach  aktywności  i korzystania 
z nowych obszarów społecznych nawet w starszym wieku.  

13. Postępuj z egzystencjalnymi doświadczeniami życia 

Pielęgniarki wspierają życiowe pacjentów doświadczenia, takie jak nadzieja, bezpieczeństwo, zaufanie, dobre 
samopoczucie i przyjaciele poznani w ciągu życia.  Szczególnie w trudnych sytuacjach  należy być silnym partnerem 
po stronie  pacjentów i oferować  największe możliwe wsparcie w sytuacjach kryzysowych, z ważnymi pytaniami o 
własne życie, kwestiami religijnymi i przygotowaniem do własnych życzeń pogrzebowych.  Pielęgniarki zawsze mają 
otwarte oczy na obawy i zmartwienia swoich pacjentów.   Dużą rolę w tym aspekcie odgrywa religijność 
podopiecznych i ich wola kontaktu z księdzem , pastorem itp.  

 

Po przedstawionych modelach partnerzy podjęli dyskusję na temat każdego z nich . Odnośnie aktywności 
zaangażowania się dyskutowano na temat osób z niepełnosprawnością , osób z Alzhaimerem, konieczności 
posiadania licznej kadry do zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewnienie higieny i dbałość o uczucie wstydu i 
skrępowania również  była intersującym tematem rozmów . Pomieszczenia higieniczne w domu Homini nie są 
wystarczająco przestronne, brakuje pomieszczeń do rozbierania się i przechowywania bielizny. Tematy  
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egzystencjalne w przypadku Homini bardzo zainteresowały partnerów, gdyż w Świebodzinie dom opieki znajduje się 
w budynku plebanii , dlatego jest łatwy dostęp do spotkań z księdzem.  

Na zakończenie spotkania przedstawiony został pierwszy zarys przygotowywanej broszury na temat metody 
stosowanej przez partnera.  Broszura i jej zamysł został bardzo pozytywnie przyjęty przez partnera . 

Po omówieniu dalszych działań w projekcie w marcu 2020 roku , wypełniona została ankieta ewaluacyjna , następnie  
spotkania zakończono.   

 

 

                                                                                                         Opracował  Paweł  Mrożek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


