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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Прилог А3 
 

 
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
(максимум 2 стране) 

 

 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 
Обука професионалаца за процену и планирање подршке у удружењима 
за помоћ ментално недовољно развијеним особама 

 
АУТОРИ ПРОГРАМА 

Стручни тим Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама: 
Вероника Ишпановић-Радојковић 

Даринка Радивојевић 

Светлана Влаховић 

 
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 

Светлана Влаховић, Савез удружења за помоћ МНРО, Београд, Кнез Михајлова 10, 
savezmnr@gmail.com,  011/2632 189 (Савез), 064/3123491 

 
 
 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера) 

Општи циљ обуке је јачање капацитета за пружање социјалних услуга професионалаца 

ангажованих  у   локалним   удружењима   за   помоћ   МНРО   и      других   пружаоца 

социјалних услуга. 
 
Посебни циљеви обуке: 

1. Стицање знања о савременим концептима и пракси према особама са сметњама у 

развоју за живот у заједници, заснован на људским/дечјим правима 
2. Стицање знања и вештина за: 

• развојну процену детета и процену породичних и срединских ресурса 

• процену ситуацију хендикепа особа са сметњама у  развоју 

• израду и реализацију  индивидуалних планова подршке за  живот у заједници 

пружање подршке родитељима деце са сметњама у развоју. 
 
 
 

САДРЖИНА ПРОГРАМА (до 800 карактера) 

Програм садржи пет модула са следећим садржајима: 
Moдул 1. Савремени концепти, међународни и домаћи стандарди и  друштвена прака 

према особама са сметњама у развоју. 

 
Модул  2.  Развојни  еко-системски    теоријски оквир  за  процену  потреба  детета    и 

процену капацитета породице и локалне заједнице да задовоље потребе детета са 

сметњама у развоју. 
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Модул 3. Методе процене ситуације хендикепа детета са сметњама у развоју, 
укључујући процену личних својстава детета, фактора ризика, животних навика детета 

и срединских чиниоца ( породица, ресурси локалне заједнице). 

 
Модул  4.  Општи  принципи  и  овладавање поступком израде  индивидуалног плана 

подршке детету са сметњама у развоју 

 
Модул 5. Динамика односа у породици деце са сметњама у развоју, подизања 

капацитета родитеља да препозна, прихвати и одговори на потребе детета са развојним 

сметњама 

 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА (до 800 карактера) 

Програм развија опште и посебне компетенције (знања и вештине) неопходне за 

подршку особама са сметњама у интелектуалном развоју за живот у заједници: и то: 

• процена развојних потреба детета са сметњама у развоју и породичних и 
срединских ресурса 

• процена ситуације хендикепа особа са сметњама у интелектуалном развоју и са 
комбинованим сметњама 

• прављење индивидуалног плана подршке за инклузију особа са сметњама у 
интелектуалном развоју; 

• пружање подршке родитељима или старатељима деце са сметњама у развоју 

•  учешће (партиципација) корисника – особа са сметњама у интелектуалном 

развоју и њихових породица у   прављењу и спровођењу плана подршке 

• сарадња са партнерима у локалној заједници у процесу инклузије особа са 

сметњама у развоју. 
 
 
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Професионалци који непосредно пружају услуге особама ометеним у развоју у 

удружењима за помоћ МНРО и други пружаоци   социјалних услуга у локалној 

заједници. 
 

 
 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ (појачајте текст који означава 

област, функција Bold) И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Област се односи на унапређење положаја и права /заштиту особа са сметњама у 

развоју. Крајњи корисници су особе са сметњама у развоју и њихове породице. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Висока (виша) школска спрема, искуство у раду у оквиру удружења за помоћ МНРО  и 

других система од значаја за реализацију програма инклузије намењених особама са 

сметњама у развоју. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

24 сата подељена у три радна дана по 8 сати дневно 


