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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Циљеви програма обуке су усмерени ка подизању нивоа знања и вештина запослених и 
пружалаца услуга у социјалној заштити, у области примене асистивне технологије:  

1. Проширити и унапредити знања учесника о асистивној технологији и 
могућностима примене у свакодневном животу корисника   

2. Унапредити знање  учесника о значају правилног одабира средстава асистивне 
технологије за сваког појединачног корисника у систему социјалне заштите 

3. Подстаћи учеснике на континуирано праћење развоја и примене ИКТ у раду са 
децом са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом 

4. Подстаћи учеснике да користе расположиве ресурсе као асистивну технологију 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Асистивна технологија – појам и врсте. Улога АТ у свакодневном животу  
Комуникациона помагала – електронска и класична. Асистивна технологија за чуло 
слуха, чуло вида, за учење, за говор, за приступ. Како одабрати, испробати и набавити 
одговарајућу асистивну технологију?  
 Интеграција информационо комуникационих технологија у свакодневно животно 
окружење. Могућности стандардног Microsoft софтвера - виртуелна тастатура, 
увеличавање делова екрана помоћу лупе,  адаптирање приказивања показивача на 
екрану, подешавање брзине клика мишем, куцања, пречице на тастатури .   
 АТ без додатних улагања - картице за комуникацију, тактилни цртежи, графофолије 
као магичне табле, флуоресцентни и црни фломастери, величина и изглед папира, 
календари активности, дрвене и картонске кутије, огласне табле 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Програм је усмерен је на развијање општих компетенција ангажованих у установама 
социјалне заштите које се односе на знања и вештине потребне за примену 
проактивног приступа у пружању услуга социјалне заштите, као и специфичних 
компетенција усмерених на коришћење асистивне технологије,  које обухватају:  

1. Основна знања о томе шта је асистивна технологија и чему служи; 
2. Вештину употребе  доступних средства асистивне технологије; 
3. Неопходне информације о начину избора и могућностима набавке одговарајућег 

средства асистивне технологије; 
4. Продубљена  знања о индивидуализованом  приступу сваком појединачном 

кориснику; 
5. Вештину коришћења и прилагођавања Microsoft Windows оперативног система 

као асистивне технологије; 
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6. Способност препознавања  асистивне технологије којом располажу у свом 
радном окружењу и  способност њеног стављања у функцију подршке 
осамостаљивању корисника. 

 
 
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Пружаоци услуга у систему социјалне заштите и то: 

• Установама у систему социјалне заштите (Установе за смештај корисника, 
Центри за социјални рад..) 

• Организацијама цивилног друштва  
• Локалним самоуправама 

Програм обуке је, такође, намењен свим актерима који имају утицаја на разијање 
социјалне заштите на локалном, регионалном и националном нивоу, односно 
установама и организацијама из области здравства и образовања.  
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  
Област заштите и подршке особама са инвалидитетом 
 
КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Деца са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Потребна је (минимум) средња стручна спрема, елементарно познавање рада на 
рачунару, као и да је учесник  запослен у социјалној заштити или да је у директној 
сарадњи са системом социјалне заштите. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: 1 дан ( 8 сати) 


