


Projekt ma na celu przeszkolenie grupy osób z metod pracy z 
osobami po amputacji i przygotowanie ich do wsparcia 
działalności Działu Wsparcia Fundacji Poland Business Run. 
Projekt będzie się składał z części praktycznej prowadzonej 
przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz części 
praktycznej, w której trener będzie pracował z 
przydzielonym sobie podopiecznym. 
Dzięki superwizji i możliwości konsultacji ze specjalistami 
trenerzy będą mieli okazję kompleksowo wyszkolić się do 
dalszej pracy z osobami amputowanym.



Trener

Wsparcie	
informacyjne	osoby	
po	amputacji-gdzie	
można	dostać	pomoc	
medyczną	oraz	
dofinansowania	

sprzętu	
ortopedycznego		

Towarzyszenie	
osobie	w	
trakcie	i	po	
leczeniu	

Nawiązywanie	
relacji	opartej	
na	przeżyciu	
podobnych	
doświadczeń	

Pomoc	w	
aktywizacji	
społecznej	i	
zawodowej	

Pomoc	
dostosowana	do	
indywidualnych	

potrzeb	
podopiecznego(bad

anie	potrzeb	
podopiecznego)	

Wspomaganie	
rozwoju	

podopiecznego	
(nie	wyręczanie,	
budowanie	
poczucia	

sprawności)

Rozwój	własny	w	oparciu	
o	szkolenia,	spotkania,	
spotkania	z	innymi	
liderami,	spotkania	
superwizyjne oraz	

informację	zwrotną	od	
podopiecznych		

Wspieranie	Działu	
Wsparcia	w	

realizacji	różnych	
projektów	

skierowanych	do	
osób	

niepełnosprawnych	

Współpraca	z	Fundacją	
(mobilny	asystent):	

kontakt	z	
beneficjantami,	

koordynacja	lokalnych	
działań	związanych	z	
zaopiekowaniem	

beneficjentów	biegu

Tworzenie	
lokalnych	
sieci	

kontaktów	

Tworzenie	
grup	wsparcia	
w	miastach,	w	

których	
odbywa	się	

PBR



• 90 godzin szkolenia teoretycznego:
- jedno szkolenie wyjazdowe 4 dni w styczniu
- X szkoleń weekendowych w Krakowie (piątek/sobota lub 

sobota/niedziele – w zależności od tego jak będzie 
większości osób pasować)

• 100 godzin zajęć praktycznych – kompleksowe 
zaopiekowanie jednego podopiecznego

• 5 godzin super wizji 



• 1.02 - 4.02 - wyjazd (32 godziny szkoleniowe)
• 23.02 - 24.02 (12 godzin szkoleniowych)
• 9.03 - 10.03 (12 godzin szkoleniowych)
• 23.03 - 24.03 (12 godzin szkoleniowych)
• 13.04 - 14.04 (12 godzin szkoleniowych)
• 27.04 - 28.04 (10 godzin szkoleniowych)

Terminy zjazdów: 



1. Rola Trenera - wprowadzenie do projektu 
2. Podstawy psychotraumatologii
3. Rozmowa i motywacja 
4. Możliwość finansowania zakupu sprzętu 

ortopedycznego (PFRON, NFZ, jak zostać beneficjentem 
fundacji PBR) 

5. Podstawy rehabilitacji i fizjoterapii 
6. Protezowanie 
7. Właściwa dieta po zabiegu amputacji 
8. Aktywizacja zawodowa (zatrudnianie osób 

niepełnosprawnych, dotacje na założenie własnej 
działalności, etc.)

9. Sport w walce z niepełnosprawnością



Trener decydując się na przystąpienie do projektu zobowiązuje 
się do udziału we wszystkich szkoleniach, odbyciu 100 godzin 
praktyki oraz pracy dla Fundacji Poland Business Run do końca 
września 2018, czyli do zakończenia prac związanych z biegiem. 

Po zakończeniu praktyk praca Trenera będzie polegać na 
wsparciu Fundacji w poszukiwaniu oraz koordynowaniu 
kontaktu z beneficjantami w swoim mieście. Stanie się 
lokalnym oddziałem Działu Wsparcia ;) 

Po zakończeniu projektu istnieje możliwość zatrudnienia, 
jednak o tym decyduje Fundacja. 


