
 
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego 

PROGRAM I HARMONOGRAM SZKOLENIA 

Samodzielni i niezależni. Jak skutecznie wspierać osoby z niepełnosprawnościami -  

cykl szkoleń dla kadry merytorycznej 

CZAS  DZIEŃ I    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5h 

Logowanie się, sprawdzenie warunków technicznych – platforma ZOOM. Powitanie 
uczestników, zebranie potrzeb 

MODUŁ I: Perspektywa niezależnego życia - planowanie skoncentrowane na 
osobie a jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnościami. 
Prezentacja - platforma ZOOM 
Dyskusja na czacie - platforma ZOOM 

MODUŁ I: Zintegrowany biopsychospołeczny model funkcjonowania i 
niepełnosprawności: 

• filozofia modelu, potrzeby i cele 

• definicje i elementy modelu 
Prezentacja - platforma ZOOM 

MODUŁ I:  Odkrywanie indywidualnego potencjału uczestnika i uczestniczki 
placówki. Planowanie wsparcia oraz monitorowanie efektów. 

• założenia oceny funkcjonalnej w modelu biopsychospołecznym 

• zastosowanie Klasyfikacji ICF w procesie oceny funkcjonowania, 
identyfikacji potrzeb osoby z niepełnosprawnością, planowania i realizacji 
wsparcia oraz ewaluacji – wymiar praktyczny 

Prezentacja - platforma ZOOM 
Dyskusja na czacie - platforma ZOOM 

 2h Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników i uczestniczek. 
Aktywność własna uczestników i uczestniczek. 

 

CZAS DZIEŃ II  

 
 
 
 
 
 

5h 

MODUŁ II: Zatrudnienie wspomagane (ZW) jako forma wsparcia w 
podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

• podstawy aksjologiczne zatrudnienia wspomaganego, w tym definicje, 
kluczowe zasady i cechy 

• rola trenera pracy w procesie ZW, zadania w procesie 5 kroków ZW 

• ocena preferencji i predyspozycji osoby z niepełnosprawnością, 
planowanie strategii wsparcia  i ewaluacji prowadzonych działań z 
wykorzystaniem Klasyfikacji ICF 

Prezentacja - platforma ZOOM 
Dyskusja na czacie - platforma ZOOM 

MODUŁ II:  Model praktyk wspomaganych – założenia. 

• analiza i dopasowanie stanowiska praktyk  

• strategia uczenia 

• wejście terapeuty/ instruktora zawodowego w rolę trenera pracy 
Prezentacja - platforma ZOOM 

2 h Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników i uczestniczek. 
Aktywność własna uczestników i uczestniczek. 

 

 



 
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego 

 

CZAS DZIEŃ III 

 
 
 

5h 

MODUŁ III:  Rola najbliższego otoczenia osoby z niepełnosprawnością w 
procesie planowania aktywności życiowej i zawodowej. Współpraca ze 
społecznością lokalną, w tym z lokalnym rynkiem pracy: 

• Wspieranie w poszukiwaniu miejsca pracy. Znajdowanie stanowiska 
pracy i zaangażowanie pracodawcy, wspieranie w miejscu pracy i poza 
nim  

• Rola najbliższej rodziny w procesie planowania aktywności życiowej i 
zawodowej 

• Narzędzie planowania skoncentrowanego na osobie. Budowanie kręgów 
wsparcia 

Prezentacja - platforma ZOOM 
Dyskusja na czacie - platforma ZOOM 

2h Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania uczestników i uczestniczek. 
Aktywność własna uczestników i uczestniczek. 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 

 

 

Grupa Termin Czas trwania 

Grupa 1 30.09.2021-02.10.2021  

W każdym terminie plan dnia 

będzie jednolity: 

Pełne szkolenie w godzinach  

09:00-16:00 

w tym: 

w godz. 09:00-14:00 – 

wykłady/warsztaty 

w godz. 14:00-16:00 – praca 

własna Uczestników 

Grupa 2 04.10.2021-06.10.2021 

Grupa 3 11.10.2021-13.10.2021 

Grupa 4 14.10.2021-16.10.2021 

Grupa 5 21.10.2021-23.10.2021 

Grupa 6 27.10.2021-29.10.2021 

Grupa 7 03.11.2021-05.11.2021 

Grupa 8 04.11.2021-06.11.2021 

Grupa 9 15.11.2021-17.11.2021 

Grupa 10 18.11.2021-20.11.2021 

Grupa 11 22.11.2021-24.11.2021 

Grupa 12 01.12.2021-03.12.2021 


