
POLICEALNA SZKOŁA W JAROSŁAWIU 

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

 Praktyka zawodowa – semestr II - (20 dni po 8 godzin dziennie) 

  

  

 

Program praktyki: 

1. Ogólne przeszkolenie w zakresie przepisów BHP, ppoż i sanitarno-

epidemiologicznych. 

2. Organizowanie pracy opiekuńczej w domu dziennego pobytu. 

3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z podopiecznymi. 

4. Diagnozowanie potrzeb i problemów podopiecznych. 

5. Planowanie działań opiekuńczych 

6. Tworzenie podopiecznym warunków do zachowań prozdrowotnych. 

7. Prowadzenie działalności profilaktycznej. 

8. Organizowanie działań zapewniających integrację podopiecznych za środowiskiem 

lokalnym. 

9. Oferowanie podopiecznym różnych form spędzania wolnego czasu. 

10. Prowadzenie terapii zajęciowej. 

11. Pomaganie osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z programów 

rehabilitacyjnych. 

12. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

13. Ewaluacja podejmowanych działań. 

14. Wykorzystanie techniki komputerowej w planowaniu i dokumentowaniu działalności 

opiekuńczej.        

15. Zakończenie praktyki zawodowej.  

  



Efekty Kształcenia  

 

 

1. Przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska 

związane z wykonywaniem zadań zawodowych 

2. Określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w 

środowisku pracy 

3. Organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska 

4. Stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań 

zawodowych 

5. Przestrzega zasad kultury i etyki 

6. Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 

7. Przewiduje skutki podejmowanych działań 

8. Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 

9. Przestrzega tajemnicy zawodowej 

10. Potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 

11. Posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby 

podopiecznej 

12. Ocenia możliwości i ograniczenia osoby podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb 

biologicznych, psychicznych i społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności 

13. Rozpoznaje potrzeby i problemy osoby podopiecznej 

14. Opracowuje plan pomocy i procesu opieki nad osobą podopieczną 

15. Dobiera metody, techniki i narzędzia pracy do zaplanowanych działań opiekuńczych 

osoby podopiecznej 

16. Współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego 

17. Świadczy usługi opiekuńczo - wspierające zgodnie z procedurami i standardami 

opieki 

18. Przeciwdziała zagrożeniom  zdrowia i życia osoby podopiecznej 

19. Wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby podopiecznej 

20. Opiekuje się osobą podopieczną w terminalnej fazie choroby i udziela jej wsparcia 

emocjonalnego 

21. Pomaga osobie podopiecznej w zaspokajaniu potrzeb bio - psycho - społecznych 

22. Prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby podopiecznej 

23. Przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciw 

zapalnych u osoby podopiecznej 

24. Pomaga osobie podopiecznej w organizowaniu gospodarstwa domowego w 

warunkach domu pomocy społecznej 

25. Mobilizuje i wspiera osobę podopieczną w wyborze aktywnych form spędzania czasu 

wolnego sprzyjających samorealizacji, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osoby 

podopiecznej 

26. Aktywizuje ważne dla podopiecznego osoby z najbliższego środowiska i współdziała 

z nimi 
 

 


