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Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz w:

Województwa Łódzkiego im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Łodzi,

ul. Wielkopolska 70/72, 90-145 Łódź,
tel. (42) 651 – 69 - 93,
www.cku-lodz.edu.pl,

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu
Województwa Łódzkiego

Szkoła Policealna Samorządu Województwa
Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. Św. Antoniego 47, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki,

tel. (44) 724-27-43,

http://www.ckutomaszow.pl
Szkoła Policealna Samorządu Województwa
Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu,
ul. Ułańska 2, 990-400 Łowicz,
tel. (46) 837-58-85,

www.lowickiecku.pl

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:

TERAPEUTA
ZAJĘCIOWY

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 325907

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:

ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:

Źródło: http://www.studiummed.zabrze.pl/index.php/wydzialy/terapia-zajeciowa.html

ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski 2016

Terapeuta zajęciowy usprawnia czynności
życiowe osób niepełnosprawnych w ich procesie
leczenia i rehabilitacji, poprzez stosowanie różnych
form i technik terapii zajęciowej.

Zadania zawodowe:


dobieranie metod i form terapii zajęciowej,
stosownie
do
stanu
zdrowia,
potrzeb
i zainteresowań podopiecznego, leczenie
i usprawnianie za pomocą określonych
czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć
wartość kształcącą, wychowawczą, a także
leczniczą;



rozwijanie u człowieka czasowo lub trwale
niepełnosprawnego możliwie maksymalnych
zdolności do samodzielnego życia;



organizowanie zajęć wytwórczych za pomocą
prostych narzędzi i materiałów w celu poprawy
czynności zwiększenia zakresu ruchów, siły
mięśni oraz poprawy kondycji psychicznej osób
usprawnianych;



podejmowanie działań mających na celu
kompensację zaburzonych funkcji organizmu,
przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego
stanu chorobowego lub trwałego kalectwa,

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

Do podjęcia pracy w zawodzie terapeuty
zajęciowego niezbędnym minimum jest posiadanie
wykształcenia policealnego. W tym celu należy
skończyć dwuletnie policealne studium medyczne
kształcące terapeutów zajęciowych i zdać egzamin

potwierdzający kwalifikacje zawodowe przed
zewnętrzną komisją egzaminacyjną.
Niektóre szkoły wydają „Suplement
Europass”
potwierdzający
kwalifikacje
we
wszystkich krajach Unii Europejskiej bez
konieczności nostryfikowania dyplomu. Aktualnie
rynek pracy stawia jednak przed kandydatami do
pracy w charakterze terapeuty zajęciowego większe
wymagania. Dotyczą one ukończenia np. kursów
dla
terapeutów
zajęciowych
w
zakresie
doskonalenia
różnych
form
i
metod
terapeutycznych.

Wymagania psychofizyczne:

Wydaje się, że ze względu na główny cel pracy
terapeuty zajęciowego, jakim jest przywrócenie
osobom niepełnosprawnym bez względu na wiek,
przyczynę i rodzaj dysfunkcji - samodzielności,
wiary
w
siebie,
chęci
i
satysfakcji
z życia – niezbędną cechą jest umiejętność
nawiązywania kontaktów z ludźmi. Kultura osobista
i poszanowanie godności ludzkiej są niezastąpione
w docieraniu do osób skrytych, unikających
kontaktów, chorych i niepełnosprawnych.

Praca terapeuty zajęciowego zaliczana jest pod
względem energetycznym do prac lekkich, może
być natomiast wyczerpująca psychicznie. Osoba
zatrudniona na tym stanowisku powinna odznaczać
się ogólnie dobrym stanem zdrowia, dobrą
sprawnością układu ruchu, sprawnym układem
krążeniowym, oddechowym i zdrową skórą. Z
uwagi
na
częsty,
bezpośredni
kontakt
z podopiecznym przydatny jest dobry słuch, refleks
oraz spostrzegawczość.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:
Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy w zawodzie
jest daltonizm i wady wzroku, których nie można
skorygować okularami, niepełnosprawność kończyn
górnych, choroby psychiczne ograniczające
odpowiedzialność oraz choroby skóry. Ponadto
bezwzględnym przeciwwskazaniem do zatrudnienia
są wady wymowy, utrudniające kontakt z
otoczeniem. Istnieje możliwość zatrudnienia osób z
dysfunkcją kończyn dolnych niewielkiego stopnia.

Możliwości i szanse zatrudnienia:

Terapeuci zajęciowi mogą być zatrudnieni na
oddziałach
szpitalnych:
neurologicznym,
ortopedycznym,
rehabilitacji
kardiologicznej,
pulmonologii, chirurgicznym, reumatologicznym,
chorób
dziecięcych,
chorób
psychicznych.
Instruktorzy terapii zajęciowej mogą również
szukać pracy w placówkach sanatoryjnych dla
dzieci i dorosłych oraz uzdrowiskowych,
warsztatach
terapii
zajęciowej,
zakładach
aktywizacji zawodowej oraz w placówkach pomocy
społecznej.

Płace:

Średnie zarobki w zawodzie terapeuty zajęciowego
są niższe niż średnia krajowa. W publicznych
zakładach opieki zdrowotnej zarobki zależą od
kategorii zaszeregowania i obowiązującej zasady
wynagradzania pracowników. W pozostałych
placówkach wysokość wynagrodzenia uzależniona
jest od stażu pracy, poziomu wykształcenia oraz
posiadanych kwalifikacji i wynosi średnio od 1200
– 2100 złotych (brutto) miesięcznie (wg danych
2009).

