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Ta licencja pozwala Ci (lub innym osobom) na dzielenie się, remiksowanie, 

przekształcanie i budowanie na podstawie tego materiału w sposób niekomercyjny, 

pod warunkiem, że wspomnisz o partnerach projektu Work4Psy i udzielisz licencji na

swoje nowe dzieła na identycznych warunkach.

USŁUGI ZAWODOWE DLA 
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Opiekunowie nieformalni, choroba MH i integracja 
zawodowa

Rola opiekunów rodzinnych i
nieformalnych...

...jest trudna, często nie brana pod 
uwagę i pozostawiona dobrej woli 
każdego z osobników 
wypełniających tę rolę.

Rodziny i opiekunowie
nieformalni

Zazwyczaj nie otrzymują oni 
wynagrodzenia za swoją pracę, ani 
zwrotu rzeczywistych kosztów 
zapewnienia opieki nad osobą MH.

W przeciwieństwie do 
profesjonalistów... 
...rodziny i opiekunowie
nieformalni rzadko są
doceniani za swój wkład.

Młoda osoba z 
potrzebami MH...

...jest często całkowicie zależny od rodziny lub nieformalnych
opiekunów, którzy nie mają ani szkolenia, ani odpowiedniego
wsparcia w zakresie "efektu fali", jaki opieka nad osobą z MH 
wywiera na rodzinę, ani w zakresie zarządzania osobą z MH. 

Rodziny i nieformalni
opiekunowie czują się...
…zmęczeni nie tylko
fizycznie, ale także
psychicznie i emocjonalnie. 
Dominuje uczucie
bezradności.

Wsparcie dla rodzin i
opiekunów nieformalnych

brakuje szczególnie wtedy, gdy wychodzimy od 
codziennych czynności pielęgnacyjnych, podawania terapii, 
zapewnienia obecności na badaniach kontrolnych, 
dotrzymywania towarzystwa osobie MH i pilnowania, by 
nie zagrażała sobie lub innym, a prosimy o pomoc w 
reintegracji edukacyjnej lub zawodowej.
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Wpływ rodziców na rozwój 
kariery zawodowej

1. Nabywanie umiejętności

2. Nabycie określonych wartości lub przekonań

3. Ochrona przed niepożądanymi doświadczeniami

4. Zwiększenie samodzielności myślenia lub działania

5. Zmniejszanie stereotypów dotyczących ról płciowych; 

6. Moderacja relacji członek rodziny/opiekun nieformalny-osoba 

niepełnosprawna

7. Ułatwianie stosunków międzyludzkich

8. Wzmocnienie rozwoju charakteru

9. Rozwój odpowiedzialności osobistej

10. Osiąganie celów osobistych członków rodziny/opiekunów 

nieformalnych rozwój celów osobistych
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Wpływ rodziców na rozwój 
kariery zawodowej

Szczególnie w przypadku osób z problemami MH, oprócz 

monitorowania objawów i przestrzegania planów leczenia, 

zapewnienia mieszkania i pomocy w czynnościach życia 

codziennego oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej leczenia, 

leków lub hospitalizacji, członkowie rodziny i opiekunowie 

nieformalni mogą:

• Działać jako trener, zachęcając i wspierając działania związane z 

edukacją/szkoleniami/zatrudnieniem

• Zapewniać interwencję kryzysową

• Zapewnić orędownictwo w imieniu osoby MH będącej pod ich 

opieką

• Dostarczać informacji na temat kontekstu osoby MH w ich 

opiece, aby pomóc specjalistom w zrozumieniu jej jako całej 

osoby.



Uzyskanie zaangażowania 

rodzin i innych opiekunów 

nieformalnych w kierunku 

reintegracji edukacyjnej i 

zawodowej może być 

wyzwaniem!!!



Behawioralne i postawowe

komponenty zaangażowania

Elementy behawioralne

• Obecność i uczestnictwo w działaniach 
doradczych

• Zaangażowanie w wysiłki poza sesjami 
poradnictwa (np. ukończenie zadań, 
wykazanie postępów w realizacji celów).

Składniki dotyczące postawy

Inwestycja emocjonalna i zaangażowanie w 
leczenie wynikające z przekonania, że 
edukacja/szkolenie/zatrudnienie jest warte i 
korzystne dla osoby MH.



• Określenie lub przeformułowanie oczekiwań

• Oferowanie bezpośrednich informacji 
dotyczących wpływu edukacji lub pracy na 
obecne lub potencjalne świadczenia socjalne i 
pokrycie medyczne

Zaangażowanie rodzin i 

opiekunów nieformalnych 

może obejmować:
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Pracując z rodzinami i opiekunami nieformalnymi należy pamiętać o 
tym, aby…

1. Szczegółowo przeanalizować definicję kariery, jako sumy płatnej i niepłatnej pracy, nauki i ról życiowych podejmowanych 
przez całe życie. 

2. Wspierać osoby MH w rozwijaniu własnych aspiracji i dokonywaniu wyborów zawodowych może stanowić wyzwanie dla 
niektórych rodzin i opiekunów nieformalnych. 

3. Nie powielać poglądu, że osoba będąca pod ich opieką nie może zrobić kariery zawodowej ze względu na swój stan MH. 
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Pracując z rodzinami i opiekunami nieformalnymi należy pamiętać o 
tym, że…

4. W krajach, w których brakuje wsparcia ze strony systemu edukacji, a rynek pracy charakteryzuje się wysokim 
bezrobociem i brakiem równowagi, rodziny i opiekunowie nieformalni są sceptycznie nastawieni do wszelkich prób i 
potrzebują czasu, aby zaakceptować pomysł poważnego potraktowania tego procesu.

5. Wiele rodzin doświadcza ciągłego uczucia straty i żalu. 
6. Opiekunowie mogą nie być zaznajomieni z systemem edukacji i rynkiem pracy i/lub z zakresem karier i wsparcia 

dostępnego dla osób z MH. 
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Wsparcie dla rodzin i 
opiekunów nieformalnych

• Niektóre osoby MH mogą nie być w stanie przejść do 
płatnego zatrudnienia. Zbadanie koncepcji, że kariera obejmuje 
również uczestnictwo w takich rzeczach jak formalna i nieformalna 
edukacja, grupy społeczne, wolontariat, hobby i sport. Poświęcenie 
czasu na zachęcenie opiekunów nieformalnych do zbadania 
zainteresowań osoby  MH NEET i tego, jak mogą się one łączyć z 
różnymi karierami.

• Omawiając zmieniający się świat pracy, kariera zapewnia, że 
prezentowane informacje są dla nich dostępne.  Nie należy 
przyjmować założeń dotyczących ich doświadczeń.
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Wsparcie dla rodzin i 
opiekunów nieformalnych

• Konieczne może być poświęcenie dodatkowego czasu na 
wyjaśnienie różnych ścieżek edukacji, szkolenia i 
zatrudnienia. 

• Należy udostępnić informacje o lokalnych dostawcach 
usług.

• Wsparcie obejmuje dostarczenie informacji o tym, JAK 
rozmawiać z osobą MH o jej umiejętnościach i 
zainteresowaniach oraz planowaniu kariery, a także KTO 
może rozmawiać o usługach wsparcia. 
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Modele interwencji zawodowych z udziałem rodziny/opiekunów 

Interwencje skoncentrowane

na informacji
Interwencje edukacyjne Doradztwo / terapia

CEL

Informowanie

Powiadamianie o bieżących sprawach i podnoszenie

ich świadomości

Pomoc rodzinie lub opiekunowi

nieformalnemu w sposób "naprawczy" lub

zapobiegawczy

Zajęcie się konkretnymi kwestiami, które

dotyczą osoby MH i jej opiekuna

SKIEROWANY DO Wszyscy
(Poszczególni) członkowie rodziny lub

opiekun nieformalny wraz z osobąMH

Szczególna sytuacja: rodzina lub opiekun

nieformalny wraz z osobąMH

ROLA DLA OPIEKUNA I 

OSOBY MH
Brak konkretnej roli

Nauczyciel, trener i/lub doradca osoby z

MH;

Aktywny udział zarówno opiekuna, jak i

osoby z MH

Klienci;

Aktywny udział zarówno opiekuna, jak i

osoby z MH

FORMULARZ

Spotkanie pojedyncze; / Spotkanie indywidualne lub

grupowe

Materiały szkoleniowe, informacje pisemne

Kierunek jednokierunkowy

Sesje dotyczące zasobów i małych grup

ułatwione przez

przeszkolony/wyspecjalizowany personel.

Interaktywna

Sesja(e) grupowa(e) dla poszczególnych

sytuacji ułatwiona(e) przez profesjonalnie

przeszkolonego.

Interaktywna

CZĘSTOTLIWOŚĆ Jednorazowo Kolejna seria Kolejna seria spotkań

ZAINICJOWANE PRZEZ Usługi lub organizacje doradcze/wspierające

Usługi lub organizacje

doradcze/wspierające; oparte na podaży,

ale dostosowane do potrzeb uczestnika

Opiekun rodzinny lub nieformalny; kieruje

się potrzebami



work4psy.eu

Działalność

Wybierz trzy działania skierowane do opiekunów nieformalnych z zestawu narzędzi WORK4PSY, część
C i wdróż je w grupie opiekunów nieformalnych (jeśli takie grupy odbywają się w Twojej organizacji). 
Napisz akapit o długości 200 słów zawierający Twoje opinie.



Dziękuję za

uwagę. 

Pytania?


