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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

Основни циљ програма: стицање практичних знања и вештина за примену СФП-БСМ 

скале, као инструмента за процену функционалне способности на основу које се 

одређујe степен подршке корисницима.  

Посебни циљеви:  

1) унапређење професионалних компетенција стручних радника за индивидуално 

планирање рада са корисницима; 

2) Стицање знања о методама и техникама евалуације на основу процене 

функционалних способности корисника. 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Програм обуке за процену функционалне способности корисника услуга социјалне 

заштите садржи неколико целина: значај примене мерења у социјалној заштити; 

упознавање са методологијом за процену функционалне способности; стицање 

практичних вештина за одређивање нивоа функционалне способности корисника и 

степена потребне подршке. 

 

Програм обуке доприноси: 

- Јединственом приступу у процени функционалне способности и нивоа потребне 

подршке кориснику независно од услуге коју користи; 

- Дефинисању реалних циљева, активности и исхода приликом израде 

индивидуалних планова у односу на корисникове тренутне 

потенцијале/ограничења; 

- Одређивању приоритета у раду са корисником; 

- Евалуацији постигнутих промена у свакодневном функционисању корисника 

приликом сваког поновног прегледа. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Опште компентенције 

Након похађања овог програма обуке полазници ће бити оспособљени да: 

- Разумеју повезаност  концепата функционалне способности и квалитета живота 

корисника; 

- Схвате  значај примене скала као мерних инструмената у социјалној заштити. 

 

Посебне компентенције 

Након похађања овог програма обуке полазници ће бити оспособљени да: 

- Употребљавају СФП-БСМ скалу као инструмент за процену функционалних 

способности корисника; 

- Употребљавају СФП-БСМ скалу као инструмент за одређивање потребног 

интезитета подршке; 

- Одређују приоритете у пружању услуга у односу на процењену функционалну 

способност; 

- Формулишу индивидуалне планове услуга на основу утврђених функционалних 

способности, односно одређеног интезитета подршке; 

- Дефинишу методе и технике евалуације у односу на планиране исходе и очекивања. 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Стручни радници у систему социјалне заштите  

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Унапређивања организационо–методолошких вештина и знања 

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 процењену функционалну способност. 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

- VI1 и VII1 степен стручне спреме, односно завршене струковне, основне академске 

и студије другог степена из: социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, 

дефектологије или специјалне педагогије; 

- Најмање једна година искуства у области социјалне заштите. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

Програм обуке се реализује у целини у трајању од 370 радних минута. 


