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Sprawozdanie 
 z II   wizyty studyjnej u partnera ponadnarodowego we Frankfurcie 

Frankfurt, 05.03.2020 rok  

 

 Zadanie 2: organizacja 3 wizyt studyjnych we Frankfurcie, w trakcie których prezentowany będzie model 
niemiecki.  

Celem zadania jest Podniesienie kompetencji pracowników stowarzyszenia Pomost oraz poziomu organizacji usług 
opiekuńczych poprzez poznanie modelu opieki Moniki Krohwinkel. 

Działanie 2: Wizyta studyjna –zapoznanie się z modelem niemieckim 

 

Zrealizowaliśmy to zadanie w celu zapoznania pracowników naszego stowarzyszenia z zakresem działalności partnera 
niemieckiego i przedstawienia jego potencjału w zakresie opieki nad seniorami.  Wizyta studyjna była 
przygotowywana w 3 etapach:  

-przygotowywanie(ustalanie terminu spotkania, listy  osób uczestniczących, planu spotkania),  

-opracowywanie merytoryczne wizyty ( opracowanie ostatecznej agendy, listy obecności, materiałów szkoleniowych, 
doprecyzowanie miejsca wizyty studyjnej, omówienie zasad prywatności osób i unikania fotografowania), 

- realizacja drugiej wizyty studyjnej 

 

Wizyta studyjna u partnera niemieckiego  odbyła się we Frankfurcie dnia 5.03.2020  roku i brało w niej udział łącznie 
16 osób, z każdej strony po 8 osób.  

 Celem wizyty studyjnej było Podniesienie kompetencji pracowników Stowarzyszenia „Pomost” oraz poziomu 
organizacji usług opiekuńczych poprzez poznanie modelu opieki Moniki Krohwinkel. 

W planie wizyty realizowaliśmy następujące punkty:  

9.00 - Powitanie i wstęp  

9.15 – Zapoznanie się z dokumentacją opracowywaną dla podopiecznego 
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11.00 – Przerwa kawowa 

11.30 – Zapoznanie się ze sposobami wykorzystania dokumentacji do pracy z podopiecznym 

14.30 – Podsumowanie spotkania  

15.30 – Wspólny obiad 

16.00 – Zakończenie wizyty studyjnej 

Zapoznanie się z dokumentacją opracowywaną dla podopiecznego „Domu spokojnej starości Neuberesinchen”  oraz 
prezentowanie sposobów jej wykorzystania polegało na tym, że opiekunowie seniorów prezentowali nam 
zgromadzoną dokumentację związaną z przyjęciem i pobytem w domu opieki.  

Partner posiada również dokumentację wzorcową, która służy do prowadzenia szkoleń dla nowo przyjmowanych 
pracowników . Jest ona zgromadzona w formie papierowej i elektronicznej .  

Taka wzorcowa dokumentacja jest także wykorzystywana podczas rozmowy wstępnej z opiekunami seniorów 
planujących pobyt w domu opieki .  

Dokumentacja składa się z 3 sekcji . Sekcja 1- dokumenty niezbędne podczas przyjęcia do domu opieki. Sekcja 2- 
dokumenty gromadzone podczas pobytu w domu opieki . Sekcja 3- dokumenty podsumowujące zakończenie pobytu 
w domu opieki , czy z powodu zgonu , czy tez z powodu zmiany miejsca pobytu seniora.  

Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się ze zgromadzona dokumentacją , częściowo już wcześniej znaną z 
warsztatów dotyczących  Metody niemieckiej . Spotkanie było tłumaczone, więc uczestnicy mogli zadawać pytania. 
Wiele wątpliwości budziła  Ankieta lekarska , której w Homini się nie stosuje do tej pory . Inne dokumenty niezbędne 
do przyjęcia do domu opieki: 

Dokumenty i zaświadczenia potrzebne do wprowadzenia się:  

• Poświadczenie stopnia opieki i wniosek o świadczenia stacjonarne 
• Ankieta lekarska z potwierdzeniem wg ustawy o ochronie epidemiologicznej  
• Zestawienie leków od lekarza prowadzącego 
• Dowód osobisty – konieczne przemeldowanie! 
• Karta chipowa kasy chorych – konieczne przerejestrowanie! 
• Legitymacja osoby niepełnosprawnej w znacznym stopniu  
• Zwolnienie z dopłaty  
• Dowód opiekuna / pełnomocnictwo / rozporządzenia 
• Potwierdzenie złożenia wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego w ośrodku pomocy społecznej 
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• Świadectwo szczepień  
• Przy krótkotrwałym pobycie dodatkowo: leki i środki higieniczne na nietrzymanie na cały pobyt. 

 

Ważnym dokumentem sporządzonym przy przyjęciu jest Umowa o mieszkanie, pielęgnację i opiekę. Jest ona zwarta 
pomiędzy Domem opieki a seniorem, reprezentowanym często przez opiekuna.  

Umowa zawiera następujące rozdziały:  

• Wstęp 
• Ogólny opis świadczeń domu opieki 
• Zakwaterowanie i wyżywienie 
• Tekstylia (myjki, ubrania, ręczniki, pościel) 
• Ogólne świadczenia pielęgnacyjne i świadczenia dodatkowe 
• Świadczenia medyczne  
• Świadczenia opieki socjalnej  
• Kwestie finansowe- dopłaty do pobytu 
• Ochrona danych  
• Sposób rozwiązania umowy. 

 
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem i wspólnym obiadem. Podjęto ustalenia dotyczące nieprezentowania 
materiałów filmowych i fotograficznych, co wynika z umowy Domu Opieki z podopiecznymi i ich opiekunami.  

Wnioski z dzienników: 

- Niemiecki partner szczególną wagę przywiązuje do dokumentacji jaką gromadzi przed i podczas pobytu 
podopiecznego w Domu Seniora. Dzięki niej możliwe jest prowadzenie podopiecznego i zapewnienie mu jak 
najlepszych warunków życia i zaangażowania w życie społeczne. To ułatwia pracę w ubiegającym czasie. Daje także 
szansę na dogłębne analizowanie zmian zachodzących u podopiecznego. 

- Przykuwa uwagę bardzo bogata dokumentacja dotycząca mieszkańca. Szczególną uwagę zwraca się na życiorys i 
doświadczenia życiowe nowego mieszkańca. Ważne są wszystkie dokumenty opisujące stan zdrowia, sposoby 
leczenia oraz deficyty jakie ma człowiek w jesieni życia. Bardzo dokładna jest umowa zawarta między pacjentem a 
domem seniora. Jej elementy wyczerpują relacje i problemy jakie mogą się pojawić podczas pobytu. 

- Dokładna i obszerna dokumentacja 
Ważne informacje dotyczące ubezpieczeń i uprawnień 
Informacje lekarskie – stan zdrowia i podawane leki 
Precyzyjna i obszerna umowa o świadczeniu usług 
Dyskrecja w działaniu 
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- Budzi ogromne wrażenie zakres informacji jaki zbierany jest na temat pacjenta przebywającego w domu seniora. 
Poza dokumentami poświadczającymi uprawnienia pozwalające ubiegać się o świadczenia obszerna część tworzą 
dokumenty lekarskie i analiza biografii podopiecznego. Dokumentacja ma charakter dyskrecjonalny, stąd też ważne 
jest by dostęp do niej miało jak najmniejsze grono zaufanych osób, biorących udział w procesie opieki nad 
mieszkańcem. 

- Jestem zdania, że obszerna dokumentacja pacjenta pozwala na lepsze jego leczenie i prowadzenie w procesie 
pobytu w domu seniora. W pobytach czasowych, całodobowych ważna jest doskonała wiedza na temat życia i 
zachowań pacjenta. Pozwala to na bezpieczny udział w życiu społecznym oraz podtrzymywanie, w dobrym tego 
słowa znaczeniu, funkcji życiowych na wysokim poziomie. 
 
- Metoda Moniki Krohwinkel i jej skuteczne wdrażanie wymaga bardzo analitycznej dokumentacji. Dzięki niej można 
skutecznie badać deficyty i zasoby pacjenta, a co za tym idzie budować cele możliwe do realizacji. Na pierwszy rzut 
oka widać, że w działaniach nadrzędnym celem jest jak najdłuższe utrzymanie pacjenta w dobrej formie. Stawia się 
na jego samodzielność i samostanowienie.  

- Stworzenie dokumentacji wymaga dużej pracy i zaangażowania, a także zdobycia zaufania pacjenta i dobrych 
umiejętności obserwacyjnych. Dbałość o ciągłość dokumentacji zapewnia bezpieczeństwo i dobry stan życiowy 
pacjenta. Podoba mi się bardzo indywidualne podejście do każdej osoby. Wyszukiwanie ich zalet i wad, tak by potem 
tworzyć projekty działania. 
 
- Ogromne wrażenie na mnie wywarła ilość i szczegółowość dokumentacji prowadzonej przez naszego niemieckiego 
partnera w dom u seniora. Widać, że nadrzędnym celem jest doskonale poznanie potrzeb pacjenta i jego 
umiejętności. Wszystko po to, żeby jego pobyt i mieszkanie były godnym spędzeniem swojej jesieni życia. Ważny jest 
również wysoki poziom świadczonych usług oraz zapewnianie atrakcji, które mogą stymulować mieszkańców do 
aktywnego życia. 
 

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

1. Jak oceniasz poziom organizacji transportu?  
Odpowiedzi: 5,87 

2. Jak oceniasz warunki na sali szkoleniowej?  
Odpowiedzi: 5,37 
 
3.Co sądzisz o sesjach roboczych?  
Odpowiedzi: 5,37 
 

4.Czy podczas warsztatów osiągnęliśmy zaplanowane cele?  
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Odpowiedzi: 5,37 
 
5. Czy warsztaty prowadziły odpowiednie osoby?  
Odpowiedzi: 5,75 
 

6. Czy dobrze rozplanowano czas podczas warsztatów 
Odpowiedzi: 5,25 
 

7. Czy warsztaty zachęcały do interakcji uczestników? 
Odpowiedzi: 5,37 
 

 

 

Opracował Paweł Mrożek 

 

 

 

 


