DELO DELOVNE INŠTRUKTORICE V DOMU STAREJŠIH KUZMA
KDO je delovni inštruktor?
DELOVNI INŠTRUKTOR je strokovna oseba, ki je usposobljena za delo z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI.
Je oseba, ki pri delu z varovanci uporablja svoje talente, svoje znanje prenaša na posameznika oz. skupino varovancev, jih vodi
in usmerja pri njihovem delu. Preko skupinskih oz. individualnih dejavnosti omogoča varovancem vključevanje v vsakodnevne
življenjske aktivnosti, ki so za njih smiselne in namenske in posledično pozitivno vplivajo na njihovo zdravje in dobro počutje.
ZAPOSLITEV delovnega inštruktorja?
SOCIALNO VARSTVENIH ZAVODI:
→ Varstveno-delovni centri (izvajajo storitve varstva, vodenja, izobraževanja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle
osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju),
→ Domovi starejših (institucionalno varstvo starejših)
→ Posebni socialno varstveni zavodi (institucionalno varstvo za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju)
DELO V DOMU
* V skupinah.
* Individualno.
* Pomoč in spodbuda stanovalcem pri dnevnih aktivnostih.
* Pomoč in spodbuda stanovalcem pri ohranjanju že naučenih in uporabljenih sposobnosti.
* Načrtovanje in organizacija prireditev, (med)generacijskih druženj (vrtci, OŠ, upokojenci).
* Vodenje aktivnosti v različnih terapevtskih delavnicah.

POMEN AKTIVNOSTI
Vsaka delavnica je terapija, ki vpliva na skupino in posameznika. Ugodni učinki terapije pa se kažejo v dobrem počutju in
zdravju stanovalcev in posledično zadovoljnejšemu in kakovostnemu življenju v domu. Preko delavnic lajšamo različna
psihofizična bolezenska stanja ter stanovalcu omogočamo samostojno, polno, ustvarjalno in družabno bivanje, pri čemer pa
vedno upoštevamo individualne želje, potrebe in zmožnosti posameznika.
» DELOVNI PRISTOP
ki ga uporabljam, temelji na sočutju do sočloveka, dobri volji, pozitivnih mislih in spoštovanju starejših in izkušenih oseb, ki so
po lastni volji ali pa morda tudi ne ¨pristale¨ v instituciji oz. njim tujem domu. S svojim načinom dela želim tem osebam
omogočiti, da preživijo svoj čas v domu veseli, z nasmehom na obrazu ter ljubeznijo v srcu.«
¨Verjamem, da delo delovne inštruktorice preko izvajanja raznolikih skupinskih aktivnosti pomembno pozitivno vpliva na
stanovalce Doma Kuzma in jim na ta način omogoča kakovostnejše preživljanje jeseni življenja.¨
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