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Ksz tałcenie w zakresie religii jako
czynnik sprzyjający zdrowiu
psychicznemu i fizycznemu
Początek: 16/12/2019
Czas trwania: 24 miesiące

Główne cele:
• Religia i medycyna mają długą, przeplatającą się historię, sięgającą

tysięcy lat wstecz. Jednakże współcześnie wiele osób świadczących usługi
w zakresie szeroko pojmowanej służby zdrowia oraz opieki nad osobami
potrzebującymi i chorymi nie jest wystarczająco przeszkolonych, aby
wykraczać daleko poza zebranie danych dotyczącego religijności pacjenta,
wspieranie jego potrzeb religijnych i umożliwianie mu praktyk
duchowych/religijnych.

•
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Kiedy uwidaczniają się potrzeby duchowe pacjentów, często są oni
kierowani do osoby, która jest odpowiednio przeszkolona, aby móc je
rozpoznać i zaspokoić.

•

Nasz projekt ma na celu wypracowanie programu zapewnienia
adekwatnej opieki ze strony personelu medycznego, służb socjalnych etc.
w celu przeszkolenia osób zajmujących się potrzebującymi, tak aby umieli
rozpoznać i zaspokoić ich potrzeby religijne.

•

To właśnie przywrócenie więzi pomiędzy medycyną a religią stanowi
innowacyjny aspekt projektu.

•

Jednym z głównych celów projektu jest odnowienie połączenia pomiędzy
medycyną a religią i udoskonalenie wsparcia udzielanego osobom
potrzebującym opieki przez dobrze wyszkolonych profesjonalistów, którzy
nie tylko są świadomi pozytywnego wpływu religii na zdrowie psychiczne i
fizyczne, lecz także są gotowi uwzględniać ją w swoich działaniach.

•

Poprzez przeprowadzone szkolenia oraz opracowane w ramach projektu
materiały szkoleniowe, konsorcjum spróbuje pomóc trenerom i stażystom
w osiągnięciu dobrostanu (w myśl koncepcji „wytrenuj trenera”).

•

Ponadto pomożemy naszej grupie docelowej użytkowników końcowych
zrozumieć różne religie i zachować tolerancję w stosunku do ich
przedstawicieli.

Opracowane zostaną następujące materiały:
•

IO1: Konceptualizacja duchowości i religii oraz rozważania
metodologiczne poprzez zebranie studiów przypadków

•

IO2: Program nauczania badający związki między duchowością / religią
a zdrowiem

•

IO3: Internetowa i mobilna platforma wsparcia obejmująca materiały
referencyjne

•

IO4:

Kwestionariusze samooceny interakcji/wykonywanych
związanych z wiedzą o religijności dla trenerów/stażystów

zadań

