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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
 

Основни циљеви овог програма су усмерени на повећање основних знања о 
принципима приступачности и концепту Дизајн за све/ Универзални дизајн, и у складу 
са тим, подстицање учесника програма на практичну примену стеченог знања у 
различитим областима социјалне заштите. 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 

„Обука о приступачности у систему социјалне заштите“ обрађује филозофију и 
теорију приступачности, односно, концепта дизајна за све/универзалног дизајна у 
области социјалне заштите. Такође, овај програм разматра могућности практичне 
употребе овог концепта у домену планирања у области социјалне заштите, а у циљу 
повећања квалитета живота свих грађана, уз осврт на категорије као што су: мала 
деца, старе особе, особе са инвалидитетом и слично. 

Обука садржи следеће целине: 

I део - Уводни блок 
II део - Основни принципи приступачности 
III део – Основе универзалног дизајна/дизајна за све 
IV део – Примери лоше и добре праксе 
V део – Законодавни оквир 
VI део – Могућности имплементације концепта 
VII део - Сумирање и завршетак обуке 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА  

Oсновна знања у области стварања приступачног окружења, производа, услуга и 
сервиса које се пружају у систему социјалне заштите за СВЕ потенцијалне групе 
корисника социјалне заштите. 
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Вештине да се препознају сви елементи приступачности који онемогућавају 
самосталност и несметано функционисање корисника 
Вештине  анализе тренутног/постојећег стања у различитим системима социјалне 
заштите.  
Вештине практичне примене стеченог знања о принципима приступачности и 
концептима универзалног дизајна/ дизајна за све. 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм је намењен: 
 Запосленима у установама социјалне заштите у Р. Србији 
 Доносиоцима одлука на различитим нивоима (од локалног, до националног) 
 Представницима цивилног сектора који раде у области социјалне заштите 
 Самим корисницима услуга из социјалне заштите и њиховим породицама 

 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Унапређење организационо методолошких вештина запослених 

 

У складу са принципима приступачности и концепт универзалног дизајна, програм се 
односи на СВЕ области социјалне заштите (при томе се нарочито мисли на област 
социјалне заштите деце и младих, подршке особама са инвалидитетом и заштите 
одраслих и старих) јер за циљну групу има СВЕ људе без обзира на њихове тренутне 
или трајне физичке, менталне/когнитивне, психичке крактеристике, род, пол или 
старост. 

Крајњи корисници услуге су сви људи без обзира на њихове тренутне или трајне 
физичке, менталне/когнитивне, психичке крактеристике, род, пол или старост. 

 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Учесници програма могу бити професионалци у области социјалне заштите као и 
доносиоци одлука у оквиру установе, организација и тела, стручњаци који су у 
директном контакту/ раду са корисницима, спољни сарадници установе која прима 
обуку као и сами корисници. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
 

Предвиђено је да програм траје један радни дан, тј укупно ефективних 6 сати рада. 

 


