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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
Општи циљ је допринети развијању капацитета стручњака из области социјалне 
заштите.  
Специфични циљеви програма обуке су:  
• стицање знања и вештина из управљања пројектом и људским ресурсима  
• развијање пројектне идеје и писање најмање једног пројектног предлога према ЕУ 
стандардима  
• стицање знања и вештина за препознавање и превенцију професионалног стреса и 
сагоревања на послу 
• развијање ефикасних начина суочавања с професионалним стресом те развијања 
личног и организационог оперативног програма превенције „бурноута“  (ООПП). 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА 
Програм се састоји од 3 модула.   
  
Модул 1: „Како успешно развити пројектну идеју и написати пројектни предлог према 
ЕУ стандардима?” обухвата теме као што су: управљање пројектним циклусом и 
израда логичког оквира, писање предлога пројекта, израда прорачуна пројекта, основе 
извештавања о пројекту те мониторинг и евалуација. 
  
Модул 2: „Како успешно управљати организацијом, људским ресурсима, пројектом и 
стручним тимом?” усмерава се на следеће теме: менаџмент организације и управљање 
људским ресурсима, стратешко планирање у развоју организације и људских ресурса, 
комуникација у организацији, унапређење тимског рада/вођење стручних тимова.   
  
Модул 3: „ Како успешно превладати професионални стрес и сагоревање на послу?” 
бави се професионалним стресом и појмом  „бурноута“, суочавањем с професионалним 
стресом те личним и организацијски програмом превенције „бурноута“.  
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
Програм доприноси стицању знања и вештина из области управљања организацијом, 
људским ресурсима и пројектним циклусом. Утиче и на  развој и усавршавање 
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вештина потребних за ефикасно доношење одлука, вештина комуникације, вођења 
тима и решавања проблема. Омогућава и комплетно дизајнирање најмање једног 
пројектног предлога.  
Програм, такође, дориноси стицању знања о професионалном стресу, његовим 
знаковима и изворима, његовој превенцији или превазилажењу, улози организације, те 
значају супервизије у смањивању професионалног стреса. Дакле, реч је о јачању 
професионалних капацитета запослених у социјалној заштити, развоју личних снага и 
потенцијала те унапређује квалитет живота помагача. Програм доприноси и развоју 
вештина у препознавању властитих проблема, знакова и извора, те изради личног и 
организацијског план за смањивамње професионалног стреса и превенцију „бурноута“.   
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Програм је намењен стручним радницима у центру за социјални рад и другим 
социјалним службама, али је доступан и професионалцима из других институција и 
организација или стручних служби ангажованих на провођењу програма социјалне 
заштите или провођењу заједничких пројеката у заједници (полиција, правосудни 
органи, образовне и здравствене установе, локална самоуправа, невладине 
организације).  
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Унапређивање организационо методолошких вештина и знања 
 
Сви корисници  система социјалне заштите 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Формално образовање  одговарајућих професионалних профила помажућих професија 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
Укупно трајање програма обуке је 9 дана у укупном трајању од 54 радних сати.  
 


