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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Основни циљ програма: Стицање знања и вештина за израду личних планова
корисника услуга социјалне заштите
Посебни циљеви:
-стицање знања и вештина о елементима личног планирања
-стицање знања и вештина о методама израде личног плана са корисником
-стицање знања о изради изводљивог личног плана корисника
-стицање знања за операционализацију циљева ЛП -промена приступа стручни радника
у процесу израде ЛП корисника

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм обуке личног планирања као дела индивидуалног плана  корисника услуга
социјалне заштите садржи неколико целина:
-Теоретска основа планирања
-Вештине у раду са корисником
-практичне вештине личног планирања
-провера развијених компетенција

Методе и технике базирају се на принципима интерактивног учења. Поред краћих
уводних предавања неопходних за разумевање интегралног концепта о примени
инструмената процене у социјалној заштити, као и блока презентација о
индивидуалном планирању и неопходности евалуације, методе и технике учења се
заснивају на примени наученог кроз различите задатке и вежбе у малим групама.

Програм обуке доприноси:
-процени нивоа потребне подршке кориснику
-дефинисању реалних циљева,активност и исхода у процесу израде личних планова

корисника
-бољем увиду у корисникове потенцијале и жеље као и ограничења -одређивању

приоритета у раду са корисником
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-одређивању врсте и интензитета рада са корисником као и дефинисању потребних
ресурса

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
Опште компентенције
Након похађања обуке полазници ће бити оспособљени да:
• разумеју процес ЛП
• овладају знајем и вештинама потребним да препознају жеље и потребе корисника и

кроз процес преговарања сачине изводљив ЛП.
Посебне компетенције:
Након похађања овог програма обуке полазници ће бити оспособљени да:
• Употребљавају алате личног планирања за крирање оптималног плана подршке

корисника
• Одређују приоритете и ресурсе у пружању услуга у односу на креирани лични план

подршке

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Стручни радници,стручни сарадници и сарадници у систему социјалне заштите

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Развој општих компетенција
Крајњи корисници Сви корисници система социјалне заштите, како би им се кроз
индивидуализован приступ одредио потребан степен подршке и израдили планови
услуге у односу на њихове потребе.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
IV - VII1 степен стручне спреме
Најмање једна година искуства у области социјалне заштите

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Програм обуке се реализује у целини у трајању од 18 радних сати/3дана


