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Kierunek: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Nauka trwa: 2 lata (4 semestry) 

Zajęcia odbywają się w formie dziennej i zaocznej 

Podbudowa: ukooczona szkoła średnia 

Nr programu:  346[04] 

 

 

Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby 

przebywające w domu pomocy społecznej 

oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne 

metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; 

aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne 

działania w zakresie realizacji indywidualnego 

planu pracy i pomocy osobie przebywającej  

w domu pomocy społecznej lub innej instytucji 

opiekuoczej. 

Wymagania psychofizyczne dla zawodu: 

1. Umiejętnośd nawiązywania kontaktów 
z ludźmi 

2. Dojrzałośd emocjonalna 
3. Odpornośd na sytuacje trudne i stres 
4. Umiejętnośd pokonywania przeszkód 

 i ograniczeo w działaniu 
5. Odpowiedzialnośd, zdyscyplinowanie  

i systematycznośd 
6. Życzliwośd, wrażliwośd i empatia w 

stosunku do innych ludzi, tolerancja  
i poszanowanie godności drugiego 
człowieka. 

 

Zadania i czynności zawodowe: 

 pomoc i towarzyszenie człowiekowi  
w codziennych czynnościach z zakresu 
samoobsługi i higieny osobistej 
(mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, 
golenie, pomoc w słaniu łóżka, 
zmianie bielizny pościelowej, udział  
w dwiczeniach rehabilitacyjnych lub 
aktywizujących zaleconych przez 
lekarza bądź terapeutę), 

 pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie 
 i higienę osobistą osób chorych 
 i niesamodzielnych, 

 aktywizowanie podopiecznego do 
zwiększenia jego samodzielności 
życiowej, 

 doradzanie w zakresie planowania 
wydatków lub sposobu spędzania 
czasu wolnego, 

 mobilizowanie podopiecznego do 
aktywnego spędzania czasu wolnego 
oraz rozwijanie jego zainteresowao, 

 udzielanie pierwszej pomocy w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia lub 
życia podopiecznego, 

 aktywne uczestniczenie w procesie 
rehabilitacji i aktywizacji 
podopiecznego oraz wykonywanie 
określonych zadao pod nadzorem lub 
na zlecenie lekarza bądź terapeuty,  

 kształtowanie pozytywnych relacji 
interpersonalnych w najbliższym 
otoczeniu podopiecznego, 

 udzielanie wsparcia w sytuacjach 
trudnych, kryzysowych. 

Praca: 

Absolwenci szkoły mogą pracowad   

w placówkach pomocy społecznej takich jak: 

domy małego dziecka, hospicja dla dzieci lub 

dorosłych, domy pomocy społecznej 

(całodobowe lub dzienne) dla dzieci lub 

dorosłych, warsztatach  terapii zajęciowej, 

ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym, oddziałach  rehabilitacji  

w szpitalach i zakładach opieki terminalnej. 

 


