
 
 

 
 

 

 

 

 

Oferta szkolenia pt.  

„Trener pracy wspomaganej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innowacyjne warsztaty w plenerze! 

Nowy zawód – TRENER PRACY WSPOMAGANEJ 

 

Cel i odbiorcy szkolenia 

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wsparcia osób z różnymi 

niepełnosprawnościami albo osób wykluczonych w zdobyciu i utrzymaniu pracy na otwartym rynku 

pracy. 

Trener pracy wspomaganej to osoba specjalnie przeszkolona, która w sposób kompleksowy wspiera 

osoby mające szczególne trudności w wejściu i utrzymaniu się na otwartym rynku pracy. 

 

Szkolenie skierowane jest do trenerów pracy, psychologów, doradców zawodowych, którzy pracują  

z osobami niepełnosprawnymi lub chcieliby podjąć pracę w zakresie wspierania tych osób  

w podejmowaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

 

Metody dydaktyczne oraz kadra 

Metody prowadzenia szkolenia są zróżnicowane i dopasowane do tematyki szkolenia: 

• praca indywidualna oraz w grupach, 

• dyskusja, 

• burza mózgów, 

• symulacje problemowe i sytuacyjne, 

• prezentacja multimedialna z wykładem, 

• studia przypadków, 

• prezentacja filmów i zdjęć. 

 

Kadra zaangażowana w realizację szkolenia to specjaliści z różnych dziedzin: 

• Doradca zawodowy i personalny, 

• Psychoterapeuta i psycholog, 

• Specjalista ds. marketingu, 

• Pośrednik pracy, 

• Prawnik, 

• Specjalista z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

 

 



 
 

Program składa się z 3 modułów, każdy moduł trwa 3 dni (24 godziny dydaktyczne). Łącznie szkolenie 

trwa 72 godziny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe do wykorzystania w pracy zawodowej. 

Po zakończeniu szkolenia Uczestnicy podlegają ocenie w celu stwierdzenia, czy osiągnęli wymagane 

standardy. Szkolenie zakończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu. 

 

Informacje organizacyjne 

Zajęcia odbywają się w malowniczej miejscowości położonej około 50 km od Piły, w okolicy jeziora  

i lasu, w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela), co dwa tygodnie - w formie trzech zjazdów.  

Uczestnikom zapewniamy noclegi, całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz serwis 

kawowy podczas zajęć. 

W trakcie pobytu przewidziano atrakcje mające na celu integrację oraz trenowanie pracy grupowej, 

m.in.: 

- gry zespołowe, 

- atrakcje turystyczne: wycieczka rowerowa/piesza, nordic walking,  

- spotkania integracyjne: ognisko, wieczorek taneczny (w sobotę), karaoke. 

 

Liczebność jednej grupy: 12 osób. 

 

Dane organizatora: 

EURO CONSULTING Wioletta Żybort 

64-850 Ujście, Ługi Ujskie, ul. Sosnowa 4 

tel. +48 512-318-364, +48 573 980 440, +48 531 887 205 

e-mail: biuro@euroconsulting.edu.pl 

NIP: 764 108 9380, REGON 570879634 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM SZKOLENIA 

Moduł I  (zjazd nr 1) 

Dzień 1 - piątek 

Zatrudnienie wspomagane i jego podstawy aksjologiczne: 

- najważniejsze założenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, 

- cele, założenia i aksjologia zatrudnienia wspomaganego, 

- zasady i cechy zatrudnienia wspomaganego, 

- klienci zatrudnienia wspomaganego oraz potrzeby wsparcia wynikające ze specyfiki 

funkcjonowania i rodzaju niepełnosprawności, 

Czas trwania: 8 godzin.  

Prowadzący: Prawnik. 

 

Dzień 2 - sobota 

Trener pracy – profil kompetencyjny, zadania w procesie pięciu kroków zatrudnienia 

wspomaganego, kodeks etyczny trenera pracy, warunki organizacyjne pracy trenerów: 

- kompetencje wymagane od trenera pracy wspomaganej, 

- pięć kroków zatrudnienia wspomaganego, 

- kodeks etyczny trenera pracy wspomaganej, 

- kompetencje innych specjalistów, którzy mogą brać udział w zatrudnieniu wspomaganym, 

- wsparcie otoczenia osoby z niepełnosprawnością w procesie zatrudnienia wspomaganego. 

Czas trwania: 8 godzin. 

Prowadzący: Doradca zawodowy i personalny. 

 

Dzień 3 - niedziela 

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w celu planowania i rozwoju kariery. Tworzenie profilu 

zawodowego: 

- etapy planowania kariery w procesie PCP (Person Centered Planned) 

- ogólne zasady planowania i rozwoju kariery, 

- sposoby analizy kompetencji i predyspozycji zawodowych. 

Czas trwania: 8 godzin. 

Prowadzący: Doradca zawodowy i personalny. 

 

 



 
 

Moduł II (zjazd nr 2) 

Dzień 1 - piątek 

Model job coachingu – trening i coaching w procesie. 

- zasady coachingu, 

- etapy procesu coachingu, 

- zasady i możliwości budowania relacji z osobą niepełnosprawną. 

Czas trwania: 8 godzin. 

Prowadzący: Psychoterapeuta i psycholog. 

 

Dzień 2 - sobota 

Prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. 

- podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy, 

- podstawowe element umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, 

- zasady funkcjonowania pracodawców na otwartym rynku pracy, 

- obowiązujące orzecznictwo w Polsce na temat systemu rentowego w kontekście zatrudnienia, 

- podstawowe obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz podstawowe 

zasady BHP, 

- podstawowe i dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych, 

- instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynikające z ustaw, 

- dodatkowe uwarunkowania przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej. 

Czas trwania: 8 godzin. 

Prowadzący: Prawnik, Specjalista ds. BHP. 

 

Dzień 3 - niedziela 

Marketing zatrudnienia wspomaganego w relacjach z pracodawcami. 

- definicja marketingu zatrudnienia wspomaganego, 

- sposoby analizowania potrzeb pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, 

- przygotowanie oferty programu zatrudnienia wspomaganego, 

- techniki skutecznego pozyskiwania pracodawców. 

Czas trwania: 8 godzin. 

Prowadzący: Specjalista ds. marketingu. 

 



 
 

Moduł III (zjazd nr 3) 

Dzień 1 - piątek 

Wspieranie w poszukiwaniu pracy. Znajdowanie stanowiska pracy i zaangażowanie pracodawcy: 

- sposoby poszukiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

- charakterystyka lokalnego rynku pracy, 

- metody poszukiwania wolnych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 

- indywidualne różnice w potrzebach osób niepełnosprawnych w procesie przygotowywania do 

rozmowy z pracodawcą, 

- techniki stosowane w rozmowach z pracodawcą, 

- zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 

- włączanie osoby niepełnosprawnej w proces wspólnego poszukiwania pracy. 

Czas trwania: 8 godzin. 

Prowadzący: Pośrednik pracy. 

 

Dzień 2 - sobota 

Wspieranie w miejscu pracy i poza nim: 

- identyfikacja potrzeb wsparcia pracodawców, 

- identyfikacja potrzeb wsparcia pracowników niepełnosprawnych, 

- zadania trenera z wsparcie naturalne, 

- sytuacje trudne w procesie zatrudnienia wspomaganego. 

Czas trwania: 8 godzin. 

Prowadzący: Doradca zawodowy i personalny. 

 

Dzień 3 - niedziela 

Budowanie zespołu. Wsparcie klienta z niepełnosprawnością na pięciu etapach zatrudnienia 

wspomaganego – podsumowanie: 

- zasady pracy zespołowej, 

- wsparcie klienta na pięciu etapach zatrudnienia wspomaganego oraz planowanie, wdrażanie  

i ocenianie tego procesu. 

Czas trwania: 8 godzin. 

Prowadzący: Specjalista ds. marketingu. 

 


