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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке је  подизање квалитета у раду професионалаца у систему
социјалне заштите кроз јачање компетенција и стицање вештина у спровођењу
стручног поступка уз пуну партиципацију корисника који води ка заштити њихових
најбољих интереса.
Посебни циљеви
- Разумевање појма и значаја партиципације као једног од основних људских права
-Разумевање појма и значаја партиципације као механизма за обезбеђивање квалитета
живота и личног развоја
-Разумевање процеса остваривања партиципације корисника у социјалној заштити
-Препознавање значаја партиципације за добробит корисника и развој система
-Препознавање и уочавање разлика у партиципацији и квази партиципацији
- Стицање основних знања и вештина о механизмима остваривања партиципације као и
разумевање значаја организационе културе за остваривање партиципације.
- Разумевање основних критеријума партиципације
- Стицање основних знања о повезивање утицаја партиципације корисника на
спровођење и остваривање циљева основних стручних поступака  у социјалној заштити
- Разумевање улоге стручњака у непосредном раду са корисницима за остваривање
њихове партиципације
- Разумевање значаја оснаживања и информисања корисника за њихову партиципацију
у процесима и доношењу одлука које их се тичу
- Стицање знања и вештина метода мотивисања корисника за партиципацију и
оснаживање корисника
- Познавање основних документа у социјалној заштити релевантна за остваривање
партиципације корисника

САДРЖИНА ПРОГРАМА

1.ЉУДСКА ПРАВА И ПАРТИЦИПАЦИЈА КАО ПРАВО-1.1. Право на партиципацију;
1.2.Ограничења људских права

2.ПАРТИЦИПАЦИЈА КАО   ПРОЦЕС-2.1.добити од партиципације;2.2..Нивои
партиципације
3.ПАРТИЦИПАЦИЈА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ-3.1.Организациона
култура3.2.Оснаживање,.3.4.Придруживање, 3.4. Ограничења за партиципацију
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
.Опште компетенције
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:
Усвоје кључна  знања о партиципацији као људском праву, које происходи из природе
бића човека и разумеју обавезност њеног поштовања кроз страучни поступак са
становишта поштовања самосвојности и развојности човека и базичне потребе да
„учествује“ у свему што се тиче њега и његовог живота.
Разумеју значење партиципације као процеса, познају облике лажне партиципације и
имају вештине да у страучном раду избегавају квази-партиципацију корисника
Разумеју и стекну полазне вештине оснаживања корисника да партиципира у стручном
поступку и да пружају или обезбеђују подршку кориснику у остваривању пуне
партиципације
Разумеју и схвате значај партиципације корисника у  остваривању позитивне промене .
Разумеју значај оноса који професионалац успоставља са корисником за реализовање
партиципације корисника
Разумеју и  прихвате значење и значај планирања партиципације како у стручном раду,
непосредно са корисником, тако и у институцији, кроз организацију која ће
промовисати партиципацију корисника.
Посебне компетенције
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:
Разумеју  значај партиципације као механизма за  реализовање темељних начела
социјалног рада: оснаживање и осамостаљивање корисника
Разумеју и примењују у пракси вештине грађења радног савеза са корисником и однос
партиципације и квалитета односа са корисником
Разумеју различиости у садржини и процесима  остваривања партиципације корисника
у различитим фазама стручног рада са корисником
Разумеју,  прихватају и имају вештине да пружају подршку и оснажују корисника за
сам процес партиципације
Препознају значај партиципације за добробит корисника  и за ефективност
професионаланог рада
Примењују основне вештине за реализовање  партиципације корисника уз уважавање
њихових карактеристика и ограничења
Овладају кључним  вештинама у процени ограничења корисника  у партиципацији и
утицају тих ограничења на задатак на коме професионалац са корисником ради

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Циљна група програма обуке су запослени у социјалној заштити – стручни радници
који су дирекно везани за рад са корисницима, у центрима за социјални рад,
установама за смештај корисника и код пружаоца услуге у заједници, који имају
факултетско образовање у складу са важећим законским прописима.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ
Заштити права и интереса корисника социјалне заштите у спровођењу стручног
поступања професионалаца из центара за социјални рад и других пружалаца услуга у
систему.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Професионалци из цср и пружаоца услуге са вишом и високом стручном спремом

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Програм се реализује у форми дводневног семинара са укупно 16 сати обуке.


