
 
Модел подршке особама са аутизмом 

 
АУТОРИ ПРОГРАМА   
мр Даниела Тамаш, - дипл. дефектолог логопед, координатор Дневног боравка за особе 

са аутизмом, ШОСО „Милан Петровић“, Нови Сад 
Јелена Ђурић,   - дипл. дефектолог логопед, Дневни боравак за особе 

са аутизмом, ШОСО „Милан Петровић“, Нови Сад 
Јелена Панић, - дипл. дефектолог олигофренолог, Дневни боравак за особе 

са аутизмом, ШОСО „Милан Петровић“, Нови Сад 
Бранислава Станојевић - дипл. дефектолог сурдолог, Дневни боравак за особе 

са аутизмом, ШОСО „Милан Петровић“, Нови Сад 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
мр Даниела Тамаш,  
Облачића Рада 15/12, 21000 Нови Сад 
Емаил: autizam.mp@gmail.com
Телефон: 021/478-02-08 
Мобилни: 064/244-72-42 
 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 
1. Упознавање учесника са савременим теоријским сазнањима о аутизму. 
2. Преношење информација о начинима подршке породицама особа са аутизмом у 

циљу превенције институционализације и унапређивања квалитета живота 
особа са аутизмом и њихових породица 

3. Упознавање учесника  са начином практичне израде индивидуалних планова 
услуга особама са аутизмом у циљу осамостаљивања корисника, јачања 
њихових личних снага и потенцијала и подстицања социјалне инклузије особа 
са аутизмом. 

 
 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА 

 
1.Едукативни део представљање савремених тероријских основама заснованих 

на научним сазнањима о аутизму у нашој земљи и иностранству. Упознавањем са 
узроцима, симптомима аутизма као и карактеристикама особа са аутизмом и њихових 
развојних промена допринећемо да чланови обуке добију јаснију слику о адекватном 
приступу и правим могућностима особа са аутизмом  

2. Искуствени део бави се представљањем система подршке особама са 
аутизмом ода најранијег до одраслог доба у ШОСО „Милан Петровић“ и искустава у 
раду са особама са аутизмом. Путем радионица и дискусије ће се представити 
системски мултимодални приступ у раду са особама са аутизмом. На основу искуства у 
раду са младима са аутизмом у Дневном боравку за особе са аутизмом сагледаће се 
проблематика из перспективе осoбе са аутизмом, дефектолога, сарадника или радног 
инструктора који пружају подршку у циљу израде адекватних и квалитетних 
индивидуалних планова подршке особама са аутизмом и њиховим породицама.   
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3. Практични део - Заснива се на радионичарском раду и подразумева вежбу 
израде индивидуалног плана подршке. 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
Програм обуке је усмерен на развој следећих компетенција: 
1. Поседовање знања о савременим теоријским приступима аутизму. 
2. Вештина примене модела подршке особама са аутизмом.развијеног у оквиру ШОСО 
„Милан Петровић“ 
3. Знања и вештине пружања подршке породицама особа са аутизмом у циљу 
превенције институционализације и унапређивања квалитета живота особа са аутизмом 
и њихових породица. 
4. Вештина израде индивидуалних планова услуга особама са аутизмом у циљу 
осамостаљивања корисника, јачања њихових личних снага и потенцијала и подстицања 
социјалне инклузије особа са аутизмом. 
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Професионалци ангажовани на пружању услуга особама са аутизмом. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Област: 

- заштита и подршка особама са инвалидитетом 
Крајњи корисници: Особе са аутизмом и чланови њихових породица. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Предуслов за похађање програма је да потенцијални полазници буду запослени 
установама и организацијама у којима су ангажовани у раду са особама са аутизмом и 
њиховим породицама.  Дужина радног искуства није значајан предуслов за похађање 
програма. Пожељно је да полазници програма имају минимум средњу стручну спрему. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: 
3 дана – 24 сата 


