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HARMONOGRAM SZKOLENIA DLA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ZE WZGLĘDU NA ASD 

 

Data  Temat szkolenia Osoba prowadząca 

08.10.2022 (09:00-17:40) 

09.10.2022 (09:00-14:30) 

(16 godzin) 

CZEŚĆ TEORETYCZNA 

 Wiedza ogólna z zakresu 

niepełnosprawności ze względu 

na całościowe zaburzenia 

rozwojowe.  

 Planowanie pracy asystenta 

osobistego osób z 

niepełnosprawnościami. 

 Metody pracy asystenta. 

 Orzecznictwo. Prawa i obowiązki 

asystenta. 

 Podstawowe zagadanie 

dotyczące świadczenia 

pielęgnacji i opieki nad osobami 

z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu.  

 Podstawy funkcjonowania osób z 

ASD.  

 Formy wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu osób z 

całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi.   

Katarzyna Sznajder-

Grześ 

15.10.2022 (09:00-17:40) 

16.10.2022 (09:00-14:30) 

(16 godzin) 

CZEŚĆ PRAKTYCZNA  

 

 Wdrożenie do pracy asystenta w 

procesie aktywizacji zawodowej i 

społecznej osób z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu. 

 Realizacja usług z zakresu 

aktywizacji społecznej i 

zawodowej osób ze spektrum 

autyzmu w praktyce.  

Wojciech 

Modrzejewski 

22.10.2022 (09:00-16:00) 

(CZĘŚĆ TEORETYCZNA I 

PRAKTYCZNA) 

 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna  Anna Wasiluk  

23.10.2022 

(CZĘŚĆ PRAKTYCZNA) 

 Praktyka współpracy asystenta 

osobistego osoby 

niepełnosprawnej z rodzicami i 

opiekunami faktycznymi osób z 

Monika Kożuchowska-

Dojlido 
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całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi.  

29.10.2022 (09:00-16:00 

30.10.2022 (09:00-12:30)  

CZEŚĆ PRAKTYCZNA  

 

 Praktyczna realizacja usług 

asystenckich  na rzecz osób z 

całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi w oparciu o 

założenia terapii behawioralnej.   

 Jak w praktyce reagować na 

trudne zachowania osób z ASD w 

pracy asystenta.  

Wioleta Mocarska 

 

Godziny zajęć mogą ulec nieznacznym zmianom.  

W ramach szkolenia zostanie zrealizowanych minimum 20 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 

40 godzin zajęć praktycznych, których uzupełnieniem będzie  przyuczenia do pracy (w formie praktyk i 

wolontariatu) w placówkach dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi prowadzonych przez 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku.   

Każdy uczestnik aby ukończyć szkolenie i pracować w charakterze AOON musi zrealizować minimum 

40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy.  

PROWADZĄCY:  

Katarzyna Sznajder-Grześ - pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Absolwentka Uniwersytetu 

Warszawskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Od wielu lat 

pracuje jako pedagog specjalny, prowadząc terapię osób ze spektrum autyzmu. Ukończyła wiele 

kursów i szkoleń z zakresu wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W 

2016 roku wyróżniona nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-

wychowawczej oraz uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Wojciech Modrzejewski - terapeuta osób z autyzmem, trener TUS, oligofrenopedagog, terapeuta 

Stowarzyszenia „Gepetto”, Prezes Fundacji „Tu i Teraz”. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

angażując się między innymi w przeprowadzanie interwencji kryzysowych, organizowanie wyjazdów 

terapeutyczno-wypoczynkowych, prowadzenie terapii ruchowej, treningów umiejętności społecznych 

oraz warsztatów i szkoleń z zakresu pracy nad trudnymi zachowaniami i różnorodnych form wsparcia 

dla osób z autyzmem. Kierował "Pomorską Farmą Życia" dla dorosłych osób z autyzmem. 

Monika Kożuchowska-Dojlido – trener umiejętności społecznych, wiceprezes Fundacji Wspierania 

Rodziny i Społeczeństwa ISKRA, prowadzi szkolenia dla rodziców osób z niepełnosprawnością oraz 

kadry pedagogicznej w szkołach i innych placówkach pracujących z osobami ze spektrum autyzmu. 

Mama dwójki dzieci ze spektrum.  

Anna Wasiluk – ratownik, instruktor wodny, wiceprezes Białostockiego WOPR.  

Wioleta Mocarska – terapeuta osób z autyzmem, trenerka TUS. Ukończyła studia podyplomowe na 

kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem 

Aspergera. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywała podczas licznych kursów i szkoleń takich jak: 
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„Trening Zastępowania Agresji”, „Jak prowadzić rozmowy z wychowankami i rodzicami”, „Zrozumieć 

dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera”, „Jak rozmawiać z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością”. 

Pracę zawodową z dziećmi i młodzieżą rozpoczęła w Caritas Archidiecezji Białostockiej na stanowisku 

wychowawcy, następnie była zatrudniona jako nauczyciel wspomagający w szkole podstawowej, 

aktualnie pracuje również w Klubie Młodzieżowym dla młodzieży ze spektrum autyzmu i Zespołem 

Aspergera prowadzonym przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku. 


