Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa

Pomoč na domu ali socialni oskrbovalec

Področje

Tehnika

Predlagatelj programa (ime

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

šole in imena pripravljavcev
programa)

Dragan Babuder

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Pogoji za vključitev v program
(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Udeleženci bodo pridobili in izboljšali kompetence s
področja socialnega varstva (področje socialne oskrbe),
ki so zahtevani znotraj verificiranega programa
usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne
oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s
spremembami) za pridobitev NPK socialni oskrbovalec
na domu / socialna oskrbovalka na domu.

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje
2013 – 2020 je potrebno v okviru tretjega prednostnega
področja – usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe
dela – razvoju in izvajanju izobraževalnih programov in
dejavnosti, ki bodo prilagojene razvojnim potrebam trga
dela.
Ena od prednostnih ciljnih skupin tega področja so
izobraženi odrasli, ki delujejo v delovnih okoljih, kjer so
izpostavljeni nevarnostim poškodb in drugim nevarnim
okoliščinam.
150 urno usposabljanje bi kandidatom dalo zahtevana
znanja in veščine s področja socialnega varstva,
zahtevane za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na
domu / socialna oskrbovalka na domu.
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo pristopiti k
opravljanju programa usposabljanja za NPK socialni
oskrbovalec na domu / socialna oskrbovalka na domu.
Ciljne skupine so:
- zaposleni v vseh panogah, ki si želijo opraviti
NPK socialni oskrbovalec na domu / socialna
oskrbovalka na domu,
- nosilci kmetijske dejavnosti.
Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali
kmeta.
Cilj programa je kandidate usposobiti na področju
socialne oskrbe, ki je predpogoj za pristop k opravljanju
NPK socialni oskrbovalec na domu / socialna
oskrbovalka na domu.
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Obseg programa (skupno št. ur)

150

Oblika dela

Kontaktne
ure

Teoretični del

97

Praktični del

50

Način evidentiranja
Pogoji za končanje programa

POSEBNI DEL
Vsebine programa

On line delo
(max. 50%
celotnega
programa)

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

3

Lista
prisotnosti

Izjava o
opravljeni
storitvi
80% prisotnost v programu in izjava predavatelja o
opravljeni storitvi.

-

socialno varstvo
delo z uporabniškimi skupinami
organizacija dela
socialno vključevanje uporabnikov
komunikacija
ravnanje s pripomočki
osebna oskrba
gospodinjska pomoč
zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi

Kompetence, pridobljene s
programom

Udeleženci programa bodo pridobili sledeče
kompetence:
- sodeluje pri vzpostavljanju in vzdrževanju
uporabnikove socialne mreže
- ravna v skladu s kodeksom etičnih načel v
socialnem varstvu
- prepoznava potrebe uporabnika in spremlja
njegovo počutje
- sodeluje s koordinatorjem pri pripravi
individualnega načrta, tedenskega in
mesečnega programa dela ter pri reševanju
uporabnikovih težav
- sodeluje s koordinatorjem pri dopolnjevanju
programa socialne oskrbe
- obvešča koordinatorja o uporabnikovem počutju
in o spremembah pri uporabniku
- spodbuja uporabnika k ohranjanju samostojnosti
in mu pomaga pri vključevanju v okolje
- komunicira z uporabnikom
- pomaga uporabniku pri uporabi pripomočkov in
jih čisti
- izvaja osebno oskrbo uporabnika
- izvaja gospodinjsko pomoč
- zagotavlja kvaliteto dela v socialni oskrbi

Spretnosti, pridobljene s
programom

Udeleženci programa bodo pridobili sledeče spretnosti:
- znali obvladovati uporabnikovo socialno mrežo
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-

znali prepoznati uporabnikove potrebe in
ukrepali skladno z njimi
obvladali sodelovanje s koordinatorjem
znali izvajati osebno oskrbo uporabnika,
gospodinjska opravila
znali dvigovati in obdržati kvaliteto socialne
oskrbe.

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Obravnava uporabnika znotraj programa socialnega
varstva, izvajanje aktivnosti pomoči za uporabnika ter
sodelovanje s koordinatorjem.

Organizacija izobraževanja

1. modul – SOCIALNO VARSTVO - teorija ( 20 ur):
- sodelovanje pri vzpostavljanju in vzdrževanju
socialne mreže uporabnika (5 ur)
- spodbujanje k samostojnosti (8 ur)
- vključevanje uporabnika v proces ugotavljanja
potreb in vključevanju v okolico in druga okolja,
skupine ali društva (7 ur)

(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)

2. modul – KOMUNIKACIJA - teorija (37 ur):
- prepoznavanje potreb uporabnika (5 ur)
- sodelovanje s koordinatorjem pri pripravi
individualnega načrta (tedenski, mesečni načrt)
(5 ur)
- reševanje stisk in težav uporabnika (5 ur)
- poročanje in obveščanje koordinatorja o
opažanjih in spremembah uporabnika (5 ur)
- vsakdanja komunikacija z uporabnikom o
počutju, željah…(5 ur)
- neformalni pogovor z uporabnikom (2 uri)
- ravnanje v konfliktnih situacijah (2 uri)
- verbalna in neverbalna komunikacija (4 ure)
- prepoznava stisk in težav preko različnih
kanalov in načinov komunikacije (4 ure)
3. modul – GOSPODINJSKA POMOČ - teorija (20
ur):
- poznavanje osnov zdravega in dietnega obroka
(7 ur)
- higiensko ravnanje pri pripravi živil (5 ur)
- likanje in pranje (3 ur)
- čiščenje bivalnega okolja (5 ur)
4. modul – OSEBNA OSKRBA - vaje (50 ur):
- umivanje celega telesa (11 ur)
- preoblačenje postelje (10 ur)
- ustna nega (4 ure)
- negovanje kože celega telesa (1 ura)
- nega las in brade (2 uri)
- nega nohtov rok in nog (3 uri)
- pomoč pri uporabi stranišča (1 ura)
- pomoč pri menjavi in uporabi inkontinenčnih
pripomočkov (3 uri)
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-

-

oblačenje in slačenje (2 uri)
pomoč pri prehranjevanju (2 ura)
pomoč pri vstajanju in gibanju (2 uri)
pomoč pri obračanju težje pokretnega ali
nepokretnega uporabnika v postelji (2 uri)
premeščanje težje pokretnega ali nepokretnega
uporabnika (2 ura)
spremljanje umirajočega (2 uri)
varovanje uporabnika (z demenco, preko noči,
ob poslabšanju počutja ipd.) (3 ure)

5. modul – ZAGOTAVLJANJE KVALITETE DELA V
SOCIALNI OSKRBI - teorija (ur):
- sodelovanje v delovni skupini (glede
organizacije, navodil za delo, poročanja o delu,
problematiki) (6 ur)
- skrb za varnost in zdravje pri delu (7 ur)
- vodenje zapisov o delu (7 ur)
Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa
(stopnja in smer izobrazbe)

Visokošolska ali univerzitetna izobrazba s področja
zdravstvene nege in socialnega varstva z opravljenim
strokovnim izpitom.

Program

Datum

Odobril

Zavrnil – opombe

Programski odbor

9.11.2018

DA

NE

Svet zavod potrdil

29.11.2018

DA

NE
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