Ramy kompetencji zawodowych
dla osób prowadzących zajęcia sportowe i treningowe
w Stowarzyszeniu Olimpiad Specjalnych Polska
zatwierdzone przez Komitet Krajowy Stowarzyszenia 30.03.2014
Poniższa instrukcja zawiera wskazówki do zatrudnienia osób pracujących jako obsługa trenerska,
instruktorska zorganizowanych zajęć sportowych, treningowych w klubach lub Oddziałach Olimpiad
Specjalnych. Jednak to pracodawca (często Oddział Regionalny) bezpośrednio zatrudniający
decyduje o zatrudnieniu lub nie danej osoby, po sprawdzeniu kompetencji zawodowych danej osoby
do bezpiecznego i kompetentnego przeprowadzenia zadania do jakiego zostaje dana osoba
zatrudniona.
Do prowadzenia zajęć sportowych treningowych w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne
Polska są uprawnieni:
1. Do prowadzenia zajęć w określonej dyscyplinie sportu - trener lub instruktor sportu tej dyscypliny –
uprawnienia nadane przez Polskie Związki Sportowe danej dyscypliny lub takie uprawnienia wydane
wcześniej przez uprawnione do tego instytucje (np. Ministerstwo Sportu i Turystyki , AWF, itp…) a
także instruktorzy rekreacji ruchowej w danej dyscyplinie lub dziedzinie.
2. Do zajęć rehabilitacji ruchowej w tym w ramach programu MATP - osoby, które posiadają kwalifikacje
zawodowe fizjoterapeuty (mgr rehabilitacji ruchowej).
3. W dyscyplinach (także MATP) Olimpiad Specjalnych, w których nie wprowadzono dodatkowych
ograniczeń (lista niżej podana lub nie obowiązują inne regulacje specyficzne dla dyscypliny zgodnie z
polskim prawem) zajęcia mogą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje zawodowe
nauczyciela wychowania fizycznego. Dodatkowe uprawnienia (patrz pkt 1 instrukcji) są wymagane w
prowadzenia zajęć w dyscyplinach: pływanie, jazda konna, narciarstwo zjazdowe, żeglarstwo, judo.
4. Osoby, które miały inne uprawnienia do prowadzenia zajęć ruchowych na podstawie przepisów
dotychczasowych – tu np. instruktor sportu osób niepełnosprawnych w danej dyscyplinie, instruktor
sportu osób niepełnosprawnych (do dyscyplin zgodnie z pkt 3 instrukcji).
5. Osoby, które posiadają odrębne specyficzne uprawnienia np. do zajęć z pływania - ratownik wodny
posiadający uprawnienia do prowadzenia zajęć z nauki pływania.
6. Zalecane jest aby przy wyborze osób,
którym pracodawca powierza prowadzenie zajęć,
pierwszeństwo w zatrudnieniu do prowadzenia zajęć miały osoby, które posiadają oprócz w/w
kwalifikacji zawodowych, wiedzę i/lub kwalifikacje oraz praktyczne doświadczenia z pracy z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną, a także znajomość przepisów, zasad rywalizacji i regulaminów
Olimpiad Specjalnych.
Uzupełnienie z 15.11.2016: Kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób zatrudnionych
muszą być w posiadaniu Oddziału Regionalnego, dostępne do ew. kontroli.
(Opracowane przez Małgorzatę Strzałkowską)

