
РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА
Обука волонтера и новозапослених за рад са децом и младима са сметњама у
развоју

АУТОРИ ПРОГРАМА
Нада Шарац
Милица Милић
Светлана Живанић
Ива Бранковић

КОНТАКТ ОСОБА
Нада Шарац
Републички завод за социјалну заштиту,
Теразије 34, Београд
011 3621 568, nsarac@zavodsz.gov.rs

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљеви програма обуке су:
1. јачање компетенција пружалаца услуга за децу и младе са сметњама у развоју
за обучавање волонтера и новозапослених ангажованих у непосредном раду са
корисницима.
2. јачање компетенција волонтера и новозапослених за непосредан рад са децом и
младима са сметњама у развоју
Специфични циљеви програма су
1.1. Усвајање основних знања и вештина неопходних за крерање обуке
1.2. Упознавање са специфичностима обуке волонтера
1.3. Упознавање са могућом структуром и садржајем обуке за волонтере
1.4. Усвајање знања и вештина за спровођење конкретних едукативних радионица са

волонтерима
2.1. Упознавање са појмовима социјалне укључености, недискриминативне праксе и

савременим приступима схватању инвалидитета
2.2. Усвајање елементарних знања и вештина за рад са децом и младима са

сметњама у развоју

САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Волонтерски рад и обучавање волонтера

1.1. Увод о волонтерском менаџменту
1.2.  Специфичности обуке волонтера

2. Социјална укљученост и недискриминиативна пракса
2.1. Шта је то социјална укљученост?
2.2. Превођење принципа у праксу

3. О деци и младима са сметњама у развоју
3.1. КО СУ деца и млади са сметњама у развоју?
3.1.2. Разумевање инвалидитета
3.1.3. Самопоуздање, потреба за самоактуелизацијом – израда личног архива
3.2. ШТА МОГУ деца и млади са сметњама у развоју?



4. Методе и технике рада са децом и младима са сметњама у развоју
4.1. Начин рада са децом и младима са сметњама у развоју
4.2. Едукација путем тела
4.3. Осмишљавање активности са децом и младима
4.4. Тешкоће у раду са децом и младима са сметњама, проблематична понашања

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Након похађања програма обуке полазници (стручни радници и сарадници) ће бити
оспособљени да:
о реализују интерактивне радионице са волонтерима на специфичне теме као што
су: социјaлна укљученост, недискриминативна пракса, предрасуде и стереотипи, начин
учења особа са инвалидитетом, употреба тела и ритма, употреба игре и реакције на
проблематична понашања корисника.
о осмисле области рада и теме за обуку волонтера у сопственој организацији

Након похађања 2,3 и 4 модула обуке полазници (волонтери и новозапослени) ће бити
оспособљени да :
о разумеју појам инвалидитета из перспективе социјалног модела
о разумеју универзалност људских потреба
о примене методу израде личног досијеа у раду са корисницима
о наведу неке основне смернице за рад са децом са сметњама у развоју
о успоставе адекватан однос са децом заснован на савезништву
о наведу значај едукације путем тела и ритма
о осмисле игре за децу са сметњама које ће имати едукативну и развојну вредност
о разумеју и реагују у ситуацијама када корисници испољавају проблематично

понашање

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм обуке је намењен професионалцима и волонтерима ангажованим  на пружању
услуга деци и младима са сметњама у развоју.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Област на коју се програм обуке односи је подршка особама и деци са
инвалидитетом, док су крајњи корисници деца и млади са сметњама у развоју.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Програм обуке је у целости намењен свим стручним радницима и сарадницима
запосленим у организацијама, које пружају услуге деци и младима са сметњама у
развоју и имају или планирају ангажовање волонтера за непосредан рад са овом
циљном групом корисника социјалне заштите.
Други, трећи и четврти модул програма намењен је новозапосленим радницима и
волонтерима , без обзира на стручну спрему, који су ангажовани у непосредном раду
са децом и младима са сметњама у развоју.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Програм обуке се може реализовати двојако у зависности од циљне групе полазника:
• Уколико су то стручни радници и сарадници реализује се у форми дводневног

семинара, са укупно 12 сати обуке.
• Уколико су полазници само волонтери реализује се, такође, у форми додневног

семинара, али у трајању од 10 сати обуке (2,3 и 4 модул)


