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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке је:
Развој капацитета и професионалних компетенција пружалаца услуга у области
социјалне заштите за развој приступачне и квалитетне услуге Помоћ у кући за циљну
групу деца са сметњама у развоју на локалном нивоу.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм обухвата следеће теме тј. сесије:
Сесија 1 Значај услуге ПУК за циљну групу: деца са сметњама у развоју
Сесија 2 ПОРОДИЦА - Контекст и окружење у коме се реализује и пружа услуга ПУК за
децу
Сесија 3 Права корисника и начела услуге ПУК за циљну групу: деца са сметњама у развоју
Сесија 4 Кораци или фазе у пружању услуге ПУК и стандарди услуге
Сесија 5 Информисање
Сесија 6 Пријем корисника- пријемна процена
Сесија 7 Мотивисање родитеља да користе услугу ПУК
Сесија 8 Процена потреба детета и породице
Сесија 9 Израда плана услуге ПУК за децу са сметњама у развоју
Сесија 10 Праћење и евалуација исхода пружене услуге ПУК

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм је усмерен на развој општих компетенција руководиоца, стручних радника,
неговатељица и других ангажованих у непосредном раду са корисницима услуге
Помоћ у кући за циљну групу деца са сметњама у развоју.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм обуке намењен је пружаоцима услуга у систему социјалне заштите и то:
-Руководиоцима и професионалцима ангажованим у директном пружању услуге
Помоћ у кући за децу /директорима или руководиоцима установа или служби које
пружају услугу, неговатељицама, стручним радницима: социјалним радницима,
психолозима , дефектолозима и сл./
- Представницима локалних самоуправа, локалних савета за планирање социјалних
политика, општинских координационих одбора за социјалну политику и сл.
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ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм обуке развија знања, вештине и ставове стручних радника у областима:
унапређивања организационо–методолошких вештина и знања, које се односе на
развиој вештина управљања услугом помоћ у кући на нивоу непосредних корисника,
а то су деца са сметњама у развоју и њихове породице. Програм обуке односи се и на
област заштите и подршке деци и младима са сметњама у развоју и њиховим
породицама.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
За непосредне пружаоце услуге (неговатељице) неопходан је минимум 3. степен
стручне спреме, a за стручне раднике и руководиоце 6. и 7. степен.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Планирани програм обуке изводи се у трајању од два (2) дана односно укупно 12
радних часова (без пауза) односно 16 радних часова (са паузама).

