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OGŁOSZENIE O REKRUTACJI TERAPEUTÓW DO REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH 

PROJEKTU 
 

 Warszawa, 09.08.2021r.  

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Główny TD oraz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD 

Helenów informuje, że ogłasza nabór terapeutów do prowadzenia zajęć w projekcie pn.  

Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez  wieloprofilową rehabilitację – 
funkcjonalną i społeczną w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów”,  
na okres IX 2021-III 2022r. 

 

Zgłoszenia CV na formularzu dostępnym na stronie www.helenow.pl prosimy wysyłać do dnia 26.08 na 

adres dorotagromnicka@gmail.com     Skonstatujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

Poniżej lista wymagań do określonych form wsparcia:  

 

1) Fizjoterapia  

wykształcenie licencjackie lub wyższe w zakresie fizjoterapii, uzupełnione o dodatkowe kursy z zakresu 

stosowanych metod rehabilitacyjnych, posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi 

minimum 1 rok  

W przypadku posługiwania się tylko metodami integracji sensorycznej - wykształcenie wyższe, 

pedagogiczne, psychologiczne lub fizjoterapeutyczne, kwalifikacje terapeuty integracji sensorycznej. W 

przypadku pracy przede wszystkim metodami aktywnej rehabilitacji - wykształcenie licencjackie lub 

wyższe w zakresie fizjoterapii, uzupełnione o kurs instruktora aktywnej rehabilitacji.  

Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi stosowanymi metodami rehabilitacji min 1 rok.  

 

2) Terapia psychologiczna  

Wykształcenie wyższe psychologiczne, dodatkowe kursy specjalistyczne w zakresie oddziaływania 

psychologicznego wobec osób niepełnosprawnych, dodatkowym atutem będzie uczestniczenie w Szkole 

Psychoterapii lub ukończenie jej. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi min 1 rok.  

 

3) Pracownia Życia Codziennego – zajęcia grupowe i indywidualne  

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, lub pokrewne. Doświadczenie w pracy z grupą i z 

osobami niepełnosprawnymi.  

 

4) Audiowizualna Stymulacja Mózgu EEG Biofeedback  

Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne i ukończone szkolenie specjalistyczne z zakresu 

prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback.  

 

5) Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna metodą TOMATISA  

Wykształcenie wyższe, pedagogiczne lub pokrewne, ukończone szkolenie z zakresu stosowania metody 

TOMATISA. Doświadczenie w pracy tą metodą z osobami niepełnosprawnymi min. 1 rok.  
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6) Zajęcia z Alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)  

Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub pokrewne, ukończone szkolenie z zakresu stosowania metod 

AAC. Doświadczenie w pracy tą metodą z osobami niepełnosprawnymi min. 1 rok.  

 

7) Terapia logopedyczna  

Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub pokrewne, studia podyplomowe z zakresu logopedii, kusy 

kwalifikacyjne i szkolenia logopedyczne. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi min. 1 

rok.  

 

8) Hydroterapia (zajęcia na basenie)  

Wykształcenie wyższe fizjoterapeutyczne lub pokrewne związane z wychowaniem fizycznym (AWF), 

ukończony kurs instruktora pływania lub też instruktora rehabilitacji w wodzie. Konieczne doświadczenie 

pracy tą formą wsparcia z osobami niepełnosprawnymi min 3 lata.  

 

9) Zajęcia ogólnousprawniające  

Wykształcenie wyższe fizjoterapeutyczne lub pokrewne związane z wychowaniem fizycznym (AWF), 

doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zajęć np. sportowych dla osób niepełnosprawnych min. 1 rok.  

 

10) zajęcia z elementami muzykoterapii  

Wykształcenie wyższe, muzyczne, pedagogiczne, psychologiczne lub pokrewne. Kursy, szkolenia z 

zakresu terapii muzyką, doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnym tą metodą wsparcia.  

 

11) zajęcia z elementami arteterapii  

wykształcenie wyższe, pedagogiczne, psychologiczne lub pokrewne w tymartystyczne lub uprawnienia 

terapeuty zajęciowego (dyplompotwierdzający kwalifikacje zawodowe terapeuty zajęciowego) , 

dodatkowo kursy z zakresu terapii przez sztukę, arteterapii. Doświadczenie w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi tą metodą wsparcia. 

 

12) Zajęcia z elementami teatroterapii  

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, artystyczne lub pokrewne, kursy z dziedziny 

terapii sztuką, dramy, choreoterapii lub wykształcenie teatralne. Doświadczenie w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi z wykorzystaniem tej metody wsparcia min 1 rok.  

 

13) Zajęcia z elementami biblioterapii  

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub pokrewne. Doświadczenie w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi z wykorzystaniem tej metody wsparcia min. 1 rok. Kursy lub szkolenia z dziedziny 

terapii sztuką, biblioterapii, dramy.  

 

14) Hipoterapia  

Instruktor hipoterapii lub wykształcenie licencjackie lub wyższe kierunki: pedagogiczne, psychologiczne, 

fizjoterapeutyczne lub pokrewne. Ukończony kurs hipoterapii. Doświadczenie w pracy tą metodą 

wsparcia z osobami niepełnosprawnymi. 
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15) Zajęcia z elementami socjoterapii  
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne, socjoterapeutyczne lub pokrewne. Doświadczenie w pracy z 

grupą i z osobami niepełnosprawnymi tą metodą wsparcia lub doświadczenie w grupowej pracy 

psychoterapeutycznej. 

 

16) Trening Umiejętności Społecznych 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne. Doświadczenie w pracy z grupą i z osobami 

niepełnosprawnymi tą metodą wsparcia. 

 

17) Terapia ręki 

Wykształcenie wyższe terapeutyczne lub posiadanie kursu terapii ręki 

 

18) Alpakoterapia 

CERTYFIKAT UKOŃCZENIALICENCJONOWANEGOKURSU ZAWODOWEGOALPAKOTERAPII – 

mającego na celu nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie prowadzenia terapii i wspomagania rozwoju dzieci, 

młodzieży i osób dorosłych z wykorzystaniemalpak (+ suplement do zaświadczenia) ZAŚWIADCZENIE O 

WPISIE NALISTĘ ALPAKOTERAPEUTÓW LICENCJONOWANYCH I AKREDYTOWANYCH PRZEZ 

ZWIĄZEK ZOOTERPEUTÓW I PRZEWODNIKÓW ZWIERZĄT PRACUJĄCYCH wraz z numerem licencji. 

 

19) Zajęcia zwiększające kompetencje samoobsługowe 

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, fizjoterapeutyczne lub pokrewne. Doświadczenie w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. W przypadku braku wykształcenia wyższego – minimum5 letnie doświadczenie w pracy tą 

formą wsparcia z osobami niepełnosprawnymi. 


