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Отказ от отговорност
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Отговорността за съдържанието на тази публикация се носи единствено от
автора. Комисията не носи отговорност за по-нататъшното използване на
съдържащите се в него становища.
Авторски права

Този продукт е лицензиран от Creative Commons Признание-Некомерсиално-Без
производни 4.0 с международен лиценз (CC BY-NC-ND 4.0)
Имате право да копирате и повторно да разпространявате материала на
всякакъв носител или във всякакъв формат при следните условия:


Признание — Вие сте длъжни да посочите автора, да дадете електронна
препратка към лиценза, и да укажете дали сте внесли промени. Можете да
направите това по всеки разумен начин, но не по начин, който предполага,
че лицензодателят одобрява Вас или използването от Ваша страна на
материала.Ако спазвате условията на лиценза, лицензодателят не може да
отмени тези свободи.



Некомерсиално — Вие нямате право да използвате материала за
търговски цели.



Без производни — ако преработвате, преобразувате или доразвивате
материала, Вие нямате право да разпространявате изменения материал.

05/2021
Представеният по-долу въпросник има за цел да послужи като основа за
проверка на необходимите критерии за признаване на институцията, в която се
провежда обучението, в областта на ерготерапията. Той трябва да се разглежда
като предложение и може да бъде адаптиран и по отношение на допълнителни
критерии.
Забележка: Моля, първо запазете този формуляр, преди да го попълните!
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Въпросник за признаване на проведен/а практика/стаж по
ерготерапия в друга европейска държава
1.

Данни за контакт с приемащата организацията

Лого:
Вид на организация1:
Име на организацията:
Адрес на организацията:
Име на уоравител:
Контакт за практика/стаж:
Телефонен номер на контактно лице:
Телефонен номер на контактно лице:
2.

Области на ерготерапевтична интервенция
Спешна медицина

Дългосрочна медицина

Рехабилитация

Здравна промоция/превенция
Области на работа:
Гериатрия
Педиатрия
Неврология
Ортопедия
Психично здраве
Друга:
1

Напр. рехабилитационен център, болница, частна ерготерапевтична практика и др. c.
3

ERASMUS PLUS
„EUPRAC-Curriculum“

3.

Ръководители на практиката/стажа

Име и фамилия:
Завършено обучение в акредитирана от WFOT2 програма:
Да

Не

Седмични часове:

40 ч/сед

Трудов стаж като ерготерапевт:

> 5 години

Важна допълнителна информация3:
Име и фамилия:
Завършено обучение в акредитирана от WFOT програма:
Да

Не

Седмични часове:

40 ч/сед

Трудов стаж като ерготерапевт:

> 5 години

Важна допълнителна информация:
Други ерготерапевти в екипа:
4.

Общ профил на предложението за практика/стаж

Моля, маркирайте предложенията, които можете да направите на студентите:
Продължителността на практиката/стажа, която се очаква от приемащата
организация, варира от мин.
до макс.
седмици.
Практиката/стажът може да се провежда от мин.
часа на седмица.

до макс.

Проследяване на работата (Job Shadowing)
Приемане в мултидисциплинарен екип:

Музикотерапия

Достъп до професионална литература
Обмяна на професионален опит във вътрешнопрофесионален екип
Обмяна на професионален опит в интердисциплинарен екип
2
3

WFOT: Световна федерация на ерготерапевтите. Списъкът с акредитирани образователни
програми може да бъде открит тук: WFOT Approved Education Programmes | WFOT.
Напр. специализация, допълнителна квалификация и др.
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Поглед върху организационни/административни дейности (напр. поръчка на
материали и фактуриране)
Участие в супервизия
Други:
5.

Специфичен профил

Ерготерапевтични оценки:
Ерготерапевтични методи:
Активизираща терапия
Обучение, насочено към дейности от ежедневния живот
Консултиране на близки и роднини
Обучение, насочено към изразяване
Функционално обучение
Методи за предпазване на ставите
Консултиране и осигуряване на помощни средства
Когнитивна терапия
Творчески занимания
Методи за дейностна интеграция
Рехабилитация, базирана в общността
Парафинови вани
Ортезиране
Курсове за обучение
Обучение за социални умения
Превенция на паданията
Обучение в умения за действие
Инструкции за упражнение
Обучение за възприятие
Други методи:
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Терапевтични средства:
Терапевтични игри:
Творчески занаяти:
Терапевтични помощни средства:
Други средства:
Терапевтични условия:
Индивидуална работа

Групова работа

6.

Профил по отношение на ерготерапевтичния процес

a)

Диагностика и документация

Снемане на медицинска/дейностна/социална анамнеза
самостоятелно, без супервизия от ръководител
самостоятелно, но под супервизия и с възможност за помощ от страна на
ръководителя
поема част от снемането на анамнезата под супервизия
наблюдава снемането на анамнеза
не е планирано
Ерготерапевтично изследване
самостоятелно, без супервизия от ръководител
самостоятелно, но под супервизия и с възможност за помощ от страна на
ръководителя
поема част от изследването под супервизия
наблюдава етапа на изследване
не е планирано
b)

План за интервенция

Формулиране на цели и план за интервенция
самостоятелно
с помощ от ръководителя
не се предоставя така възможност
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c)

Провеждане на интервенция

Провеждане на индивидуални ерготерапевтични сесии
самостоятелно, без супервизия от ръководител
самостоятелно, но под супервизия и с възможност за помощ от страна на
ръководителя
поема част от сесиите под супервизия
наблюдава етапа на изследване
не е планирано
Провеждане на групови ерготерапевтични сесии
самостоятелно, без супервизия от ръководител
самостоятелно, но под супервизия и с възможност за помощ от страна на
ръководителя
поема част от изследването под супервизия
наблюдава етапа на изследване
не е планирано
d)

Оценка

Разписване на първоначална/междинна и крайна ерготерапевтична оценка
самостоятелно
с помощ от ръководителя
не се предоставя така възможност
Съставяне на документация за отчитане на напредъка от ерготерапевтичните
сесии
самостоятелно
с помощ от ръководителя
не се предоставя така възможност
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7.

Изисквания към практикуващите/стажантите

Изисквания за психическа устойчивост:
много висока

висока

средна

ниска

средна

ниска

Описание на стресовите фактори:
Изисквания за физическа устойчивост:
много висока

висока

Описание на стресовите фактори:
Езикови умения:
Английски:
абсолютно задължително

би било предимство

не се изисква

би било предимство

не се изисква

би било предимство

не се изисква

Немски:
абсолютно задължително
Други езици:
абсолютно задължително
Практически опит:
не е необходим

желателно

поне 1 проведен/а

практика/стаж

Сертификат за ваксинация/имунизация:
Изисква се доказателство за ваксинация/имунизация:

да

не

Ако да, срещу какви заболявания?
8.

Организационни условия:

Възможности за настаняване в организацията:

Достъпност на организацията с обществен транспорт:

Възможности за снабдяване с храна в близост до организацията:

Очаквани финансови разходи на седмица:
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