Animator rekreacji
i organizacji czasu wolnego
Kod zawodu: 342311
wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MRPiPS

Zajmuje się organizacją czasu wolnego sprzyjającego wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej osób w różnym
wieku, przebywających w ośrodkach wczasowych,
turystycznych, sanatoryjnych itp.

Zadania i czynności robocze
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego jest
zawodem o charakterze usługowym, ukierunkowanym na organizację programu animacyjnego dla
grup zorganizowanych lub osób indywidualnych
w różnym wieku. Jego podstawowym zadaniem jest
zapewnienie turystom rozrywek podczas ich pobytu
w danym miejscu i zachęcanie uczestników do aktywnego wypoczynku. Praca animatora rekreacji
i organizacji czasu wolnego polega na planowaniu,
organizowaniu i prowadzeniu animacji (sporto-

wych, plastycznych, teatralnych, muzycznych, turystycznych) uwzględniających preferencje, stan
zdrowia, zainteresowania odbiorców oraz możliwości np. turystyczne, sportowe, jakie stwarza dany
region. Organizuje imprezy rekreacyjno-sportowe
służące integracji i wypoczynkowi. Ponadto animator ten może podejmować działania w zakresie
promocji zdrowego stylu życia w różnych placówkach, środowiskach i społecznościach lokalnych (np.
w świetlicach środowiskowych, klubach sportowych, domach kultury, centrach odnowy biologicznej itp.). W zależności od posiadanych kompetencji
wynikających z ukończonych kursów, posiadanych
predyspozycji i umiejętności może prowadzić m.in.
zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe,
turystyczne czy specjalne animacje dla dzieci.

Środowisko pracy
Materialne środowisko pracy
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego prowadzi zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych, na
wolnym powietrzu, w wodzie, w obiektach dostosowanych pod względem bezpieczeństwa do prowadzenia różnych form zajęć. Zazwyczaj działalność
jest wykonywana w salach gimnastycznych, parkach, na boiskach, ścieżkach zdrowia, plażach,
w świetlicach, salach, holach. Pracuje na stojąco,
w pozycji siedzącej, niekiedy w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego może być zatrudniony m.in. w: ośrodkach wczasowych,
turystycznych, sanatoryjnych, świetlicach środowiskowych, klubach sportowych, domach kultury,
centrach odnowy biologicznej, hotelach, parkach

rozrywki, salach weselnych i biurach podróży – na
koloniach, zimowiskach czy obozach.
Społeczne środowisko pracy
Animator, wykonując swoje obowiązki zawodowe,
cały czas pracuje z ludźmi w różnym wieku, o odmiennych temperamentach, charakterach i oczekiwaniach. Jego praca podlega stałej ocenie i weryfikacji przez uczestników prowadzonych przez niego
zajęć, a także przez przełożonego. Animator realizuje program spotkań samodzielnie lub w zespole
animatorów. Praca wymaga wiecznego entuzjazmu
i nieschodzącego uśmiechu z twarzy. Może jednak
np. po miesiącu okazać się nużąca z powodu powtarzającego się, tygodniowego programu.
Organizacyjne środowisko pracy
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego to
zawód wymagający kreatywności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia zajęć.
W zależności od miejsca i panujących warunków
musi zorganizować pracę tak, aby oferta dla
uczestników spełniała wszystkie normy bezpieczeństwa oraz miała atrakcyjną i zachęcającą formę.
Realizuje swoje zadania w nienormowanym czasie
pracy, często podróżuje. Praca może być wykonywana o każdej porze dnia i nocy, w zależności od
typu zlecenia.

Wymagania psychologiczne
Dla pracownika wykonującego zawód animatora
rekreacji i organizacji czasu wolnego ważne są:
- w kategorii sprawności i posiadanych zdolności:
podzielność uwagi, wyobraźnia i myślenie twórcze,
łatwość komunikowania się, lekkość wypowiadania
się, zdolność koncentracji uwagi, zdolności muzycz-

no-rytmiczne;
- w kategorii cech osobowościowych: otwartość
i serdeczność w nawiązywaniu kontaktu
z ludźmi, cierpliwość i umiejętność postępowania,
łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej, samodzielność, odpowiedzialność za działania
zawodowe. Atutem w zawodzie są: ekspresyjność,
optymizm, sumienność, miła aparycja i wysoka
kultura osobista.
Dobry animator nie może bać się kontaktów
z obcymi ludźmi i powinien potrafić zachęcić ludzi
do wspólnej zabawy. Praca animatora to nie tylko
kontakt z gośćmi np. hotelu, ale również z pozostałymi pracownikami, dlatego powinien potrafić
współpracować i kooperować również z nimi.

Wymagania fizyczne i zdrowotne
W zawodzie animatora rekreacji i organizacji czasu
wolnego wymagana jest duża sprawność ruchowa.
Ważne są: koordynacja wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczość, czucie dotykowe, zręczność rąk
i szybki refleks. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do lekkich.
Występuje w niej jednak obciążenie umysłowe
związane, np. z analizowaniem, rozwiązywaniami
problemów i podejmowaniem decyzji.

Wymagany poziom kwalifikacji
i ścieżka kształcenia w zawodzie
W zawodzie animatora rekreacji i organizacji czasu
wolnego nie występują specyficzne wymagania
w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji
i uprawnień dla kandydata do pracy. Podjęcie pracy

w zawodzie ułatwia posiadanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń i kursów przygotowujących do postępowania z uczestnikami zajęć
oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych np. na
kierunkach w zakresie rekreacji i organizacji czasu
wolnego, animacji kultury lub pedagogiki kulturalno-oświatowej. Atutem do zatrudnienia może być
posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie szkolnym pokrewnym technikowi obsługi turystycznej, a także świadectwa
potwierdzającego kwalifikację TG.14 Planowanie
i realizacja usług turystycznych.

Więcej informacji:
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
70-383 Szczecin
tel.: 91 42 56 126, 91 42 56 123
e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl
ul. Słowiańska 15A (IV piętro)
75-846 Koszalin
tel.: 94 344 50 00, 94 344 50 56
e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl

Zapraszamy do odwiedzenia
Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
W ramach bezpłatnych usług, w Centrum można
skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w:
 określeniu predyspozycji zawodowych,
 zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,
 przygotowaniu listu motywacyjnego i CV,
 przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą.
Można również uczestniczyć:
 w warsztatach, tj. zajęciach tematycznych, np.
Poznaj swoje talenty, Dokumenty aplikacyjne.

Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji zawodowej:
 charakterystyki zawodów,
 informatory o możliwościach kształcenia,
 filmy o zawodach,
 filmy pomagające w planowaniu kariery zawodowej.
Centrum udostępnia także stanowiska internetowe.

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej
to wyspecjalizowana placówka
Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która gromadzi
i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych, a także
pomaga klientom w planowaniu kariery zawodowej
i podejmowaniu decyzji zawodowych.

