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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА 
ЕФИКАСНИ ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И ЗНАЧАЈ ИНФОРМИСАЊА У СИСТЕМУ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Ивана Копривица 
Татјана Лазор 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
Ивана Копривица 
Покрајиснки завод за социјалну заштиту, Булевар Михајла Пупина 25, канц.бр.6 
koprivica.ivana@pzsz.info 
Тел/факс: 021  425-854 
Моб. тел: 063 523 219 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

1. Проширити знања учесника/ца о планирању односа са јавношћу   
2. Унапредити разумевање учесника/ца о значају односа са јавношћу и 

информисања у систему социјалне заштите 
3. Подстаћи учеснике/це на израду плана информисања за своју 

институцију/установу/организацију и усклађивање са другим документима и 
процесима 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 
Програм садржи следеће целине: 

1. Увод у односе са јавношћу 
2. Нивои односа са јавношћу 
3. Информативни лист о раду институције/установе или организације у систему 

социјалне заштите  
4. Високи ниво односа са јавношћу и улога медија  
5. Годишњи план информисања јавности и његова структура 

 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 Oпште компетенције: 
 
1. Знања и вештине о ефикасним односима са јавношћу  
2. Знања и вештине о планском приступу информисању 
 
Посебне компетенције: 
- знања о планирању односа са јавношћу и информисању у систему социјалне заштите 
- размевање значаја одоноса са јавношћу и информисања 
- израда годишњих планова информисања  институције/ установе/организације и 
усклађивање са другим документима и процесима 
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ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
  
Програм је намењен  пружаоцима услуга у систему социјалне заштите и то: 

 Установама у систему социјалне заштите (Установе за смештај корисника, 
Центри за социјални рад..) 

 Организацијама цивилног друштва  
 Локалним самоуправама 

 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Опште компетенције релевантне за унапређење квалитета система социјалне 
заштите. 
 
Крајњи корисници су сви корисници услуга социјалне заштите.  
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Нису потребна посебна предзнања. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
Један дан односно 6 сати 
 


