PRINCIPIS BÀSICS ESPAIS DE REFLEXIÓ ÈTICA EN SERVEIS
SOCIOSANITARIS (ERESS)

Punts claus del servei:
-

Fer conscients els principis ètics que guien la pràctica diària

-

Treballar les actituds i les virtuts professionals

-

Desenvolupar coneixements i eines per tal d’apoderar les persones que vulguin
formar part d’espais de reflexió ètica en els llocs de treball amb persones

Metodologia
-

Presentació de conceptes

-

Presentació de casos ètics a partir de la definició de dilema . Construcció d’un
cas

-

Anàlisi causal i de conseqüències

-

Anàlisi dilemàtica

-

Es treballa especialment sobre els aspectes metodològics (Posada en pràctica
d’espais de d’implementació des de dinàmiques de debat dialògic des de la
deliberació cooperativa i la decisió racional per a definir els espais de reflexió
ètica en serveis socials

Continguts:
-

Conèixer els principis ètics que guien la pràctica assistencial.

-

Dinàmica ètica des del 4-4-4:
o

4 dimensions de la persona

o

4 ètiques

o

4 principis.
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-

Formació en actituds i virtuts professionals davant l’atenció a la vulnerabilitat.

-

Definició de conceptes, bàsicament de dilema ètic. Analitzar situacions
dilemàtiques i saber-les distingir de situacions no dilemàtiques

-

Saber exposar casos, des de l’anàlisi i la perspectiva ètica. Definint:
o

El cas o fet concret

o

Els condicionants, antecedents i elements causals dels mateixos

o

Les estratègies desenvolupades que ens generen dilemes ètics

o

Conseqüències que es donen

-

Analitzar les situacions dilemàtiques des dels Principis de l’ètica aplicada

-

Dinàmiques per a treballar la deliberació. Tècniques de la decisió racional i de
la deliberació cooperativa

-

Treball de la metodologia dilemàtica amb debat de casos específics

-

Redacció de recomanacions

-

Treballar com estructurar un ERESS – Estructura organitzativa interna , posada
en funcionament i desenvolupament de uns estructura de secretaria

-

Elaboració d’un codi ètic de l’entitat (Carta ètica)
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