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Program praktyki zawodowej dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego 
Z.8. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osoby niepełnosprawnej 

 
1. Cel praktyki zawodowej: 

Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie asystent osoby 
niepełnosprawnej. 

2. Cele szczegółowe: 
Po odbyciu praktyki zawodowej słuchacz powinien: 

 zastosować zasady etyczne w pracy z osobą niepełnosprawną  

 dbać o poszanowanie godności osobistej osoby niepełnosprawnej 

 analizować dane zawarte w dokumentacji medycznej i społecznej 

 przeprowadzić wywiad i obserwację w miejscu pobytu osoby niepełnosprawnej celem określenia warunków jej 

życia 

 ocenić sytuację zdrowotną, społeczną, materialną, rodzinną, zawodową i mieszkaniową osoby niepełnosprawnej 

 opracować indywidualny plan współpracy z osobą niepełnosprawną 

 zaplanować metody, techniki i narzędzia w różnych sytuacjach funkcjonowania osób niepełnosprawnych 

 udokumentować współpracę z osobą niepełnosprawną w dzienniku pracy 

 przygotować pomoce techniczne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności 

 skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych zgodnie z instrukcją obsługi 

 nauczyć osobę niepełnosprawną korzystania ze sprzętu i pomocy technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem 

 poinstruować osobę niepełnosprawną podczas korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego w sytuacjach 

nietypowych – pokonywanie barier architektonicznych 

 zdiagnozować zachowania antyzdrowotne osoby niepełnosprawnej 

 zdiagnozować niedobory w zakresie umiejętności samoopieki osoby niepełnosprawnej 

 zdiagnozować niedobory w zakresie umiejętności samoopieki rodziny osoby niepełnosprawnej 

 przeprowadzić edukację zdrowotną osoby niepełnosprawnej i jej rodziny 

 przeprowadzić zajęcia z osoba niepełnosprawną przy użyciu metod ergoterapii, socjoterapii i arteterapii 

 zmobilizować osobę niepełnosprawną do aktywności socjoterapeutycznej 

 dostosować formy, metody i techniki terapii do zasobów środowiska lokalnego i w wyniku komunikacji z osobami 

reprezentującymi instytucje 

 dostosować metody terapii zajęciowej do sytuacji osoby niepełnosprawnej 

 zaplanować formy, techniki i środki terapii zajęciowej osoby niepełnosprawnej 

 dostosować formy, techniki i metody aktywizacji do potrzeb, oczekiwań i możliwości osoby niepełnosprawnej 

 dobrać metodę aktywizacji do możliwości psychofizycznych osoby niepełnosprawnej 

 przewidzieć niebezpieczeństwa podczas zajęć aktywizujących i zapobiegać im 

 dobrać metody integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem lokalnym do uwarunkowań personalnych 

i środowiskowych 

 zastosować metody integracji osoby niepełnosprawnej ze środowiskiem lokalnym 

 wesprzeć osobę niepełnosprawną w pełnieniu ról społecznych 

 zastosować przepisy prawa o pomocy społecznej i ochronie interesów osoby niepełnosprawnej 

 sporządzić na życzenie osoby niepełnosprawnej pisma urzędowe i w sprawach pomocy społecznej 

 pomóc osobie niepełnosprawnej w gospodarowaniu budżetem domowym 

 pomóc osobie niepełnosprawnej w samodzielnym wykonywaniu prac domowych z wykorzystaniem pomocy 

technicznych 
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3. Treści kształcenia w czasie praktyki zawodowej: 

 metody stosowane w pracy socjalnej 

 narzędzia w pracy z osobą niepełnosprawną 

 metodologia i techniki oceny współpracy 

 ocena okresowa diagnozy problemów i potrzeb, celów działań, metod i technik 

 ocena efektów podjętych działań 

 formy terapii zajęciowej 

 rodzaje terapii zajęciowej 

 metody ergoterapii, socjoterapii, arteterapii 

 oferty edukacyjne, kulturalne, sportowe i turystyczne dla osób niepełnosprawnych 

 zasady prowadzenie gospodarstwa domowego i załatwiania spraw urzędowych przez osoby z różnymi 
rodzajami i stopniami niepełnosprawności 

 komunikacja interpersonalna z osobą w stanie kryzysu psychologicznego 

 potrzeby zdrowotne człowieka. 

 zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne 

 współpraca z instytucjami, organizacjami medycznymi i społecznymi działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

 samoopieka i samo pielęgnacja 

 pojęcie rehabilitacji, pojęcie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pojęcie rehabilitacji kompleksowej 

 kategorie spraw urzędowych ważnych dla funkcjonowania społecznego osoby niepełnosprawnej 
 możliwości i ograniczenia osoby niepełnosprawnej w załatwianiu 

4. Czas trwania praktyki zawodowej: 
Wymiar praktyki: 104 godziny 

5. Miejsce odbycia praktyki: 
Praktyka powinna odbywać się w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, środowisku zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

6. Warunki realizacji: 
Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie, realizowane zadania powinny być dostosowane do 
specyfiki placówki.  
Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyki. Organizujący praktykę zakład wystawia 
słuchaczowi zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z uzyskaną oceną. Ocenę osiągnięć słuchacza należy 
przeprowadzać systematycznie, zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami, znanymi słuchaczom zgodnie ze statutem 
szkoły. Oceny umiejętności opanowanych przez słuchaczy podczas praktyki dokonuje opiekun praktyki na podstawie 
obserwacji sposobu wykonywania zadań, czynności, poleceń oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyk 
i dokumentuje ją w formie zaświadczenia i wpisu do indeksu. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej może 
otrzymać słuchacz, który uczęszczał na praktykę w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia. 
W czasie praktyki słuchacz ma obowiązek prowadzić dzienniczek praktyki, w którym powinien zapisywać informacje 
dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz własne wnioski. 
Zapisy w dzienniczku praktyk powinny być potwierdzone podpisem i pieczątką osoby odpowiedzialnej za realizację 
programu praktyk lub pracownika, który nadzorował w danym dniu słuchacza. 
 

7. Środki dydaktyczne: 
Dostosowane do realizowanych zadań. 

8. Zalecane metody dydaktyczne: 
Podstawową metodą nauczania będzie metoda instruktażu i ćwiczeń. 

9. Formy organizacyjne: 
Praca indywidualna i grupowa. 

10. Formy indywidualizacji pracy słuchaczy uwzględniające: 
Dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości i potrzeb słuchacza. 
 


