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НАЗИВ ПРОГРАМА 
ОБУКА ЗА ПОКРЕТАЊЕ И РАЗВОЈ СЕРВИСА ПЕРСОНАЛНИХ АСИСТЕНАТА ЗА 
РАД СА ОСОБАМА СА МЕНТАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Драгана Панин 
Катарина Мајкић 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
 

1. Упознавање са савременом праксом рада са ментално ометеним особама; 
2. Упознавање са значајем вршњачког приступа у раду са ментално ометеним 

особама; 
3. Упознавање са свим фазама развоја сервиса Персоналне асистенције за 

ментално недовољно развијене особе између 25 и 40 година старости.  
4. Стицање вештина коришћења људских ресурса из локалне заједнице.  
5. Упознавање са начинима активног укључивања особа са менталном 

ометеношћу у заједницу; 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 
Интегралним модел услуга социјалне заштите и отворени облици заштите у систему 
социјалне заштите 
Улоги породице у пружању услуге Персоналне асистенције за МНРО 
Значај вршњачког приступа   
Организовање и спровођење фаза при покретању сервиса персоналне асистенције 
Утврђивање потреба корисника и породице за персоналним асистентом  
Дефинисање улога и компетенције супервизора и координатора Сервиса 
Сачињавање оквирног плана о најважнијим аспектима покретања сервиса персоналне 
асистенције по раније наведеним фазама 
Представљање могућих начина финансирања сервиса персоналне асистенције 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 Знања и вештине за примену интегралног приступа у идентификацији и 
задовољавању потреба ментално ометених особа кроз активирање њихових 
капацитета и потенцијала.  
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 Знања и вештине о методама подстицања развоја особа са менталном 
ометеношћу, оснаживање и подршка породици за остваривање њихових пуних 
потенцијала и осамостаљивање 

 Знања и вештине потребне за развијање нових услуга (сервис персоналне 
асистенције) за задовољавање потреба особа са менталном ометеношћу и 
организовање услуга на локалном 

 Знања и вештине за имплементацију основних стандарда у заштити особа са 
инвалидитетом: заштита њиховог најбољег интереса, холистичка процена 
потреба, партиципација, подршка останку у природном, социјална интеграција и 
унапређивање квалитета живота уз очување њихових потенцијала 

 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Циљна група су особе које желе да покрену сервис персоналне асистенције за особе са 
менталном ометеношћу  
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Област: Заштита и подршка особа са инвалидитетом.  
 
Крајњи корисници: лако до умерено ментално недовољно развијене особе између 25 и 
40 година старости и њихове породице 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ  
 
Завршрна стредња стручна спрема;  
Годину дана искуства у раду са особама са менталном ометеношћу;  
Две године искуства у раду са маргинализованим групама. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Два дана, односно 16 сати 


