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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА

Општи циљ програма је обезбеђење квалитета услуге перосналне асистенције кроз развој
неопходних знања и вештина за обављање послова персоналне асистенције
Посебни циљеви:
1. стицање основних знања из концептуалног оквира у коме се остварује услуга

персоналне асистенције, неопходних за унапређење разумевања положаја и
потреба особа са инвалидитетом;
2. усвајање основних знања и разумевање кључних организационих и процесних
карактеристика сервиса персоналне асистенције;
3. развијање основних практичних знања и вештина неопходних за обављање
послова персоналне асистенције

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм у три модула обухвата следеће садржаје:
Модул 1 – квалитет живота, потребе и људска права, шта је то дискриминација и
дискриминација особа са инвалидитетом, модели инвалидности, међународна и домаћа
регулатива, појам филозофије самосталног живота и персонален асистенције;
Модул 2 –карактеристике персоналне асистенције као услуге, улоге и одговорности,
тројни пословнии однос у услузи, специфичности улоге корисника услуге, права и
обавезе персоналног асистента;
Модул 3 – практична знaња неопходна персоналном асистенту – врсте телесне
инвалиднсоти и потребе за асистенцијом другог лица; технике задовољавања
свакодневних животних потреба; манипулација помагалима и безбедност, ненасилна
комуникаицја и вештине конструктивног решавања конфликата
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште компетенције:
Развијен однос прихватања, поштовања и уважавања особа са инвалидитетом;
Разумевање концепта потреба, људских права и квалитета живота, Развијен капацитет
за препознавање како личних тако и стереотипа и предрасуда средине у односу на

особе са телесним инвалидитетом; Коришћење техника ненасилне комуникације и
конструктивног решавања конфликта
Посебне компетенције:
Разумевање суштине персоналне асистенције, њен значај и улогу у животу корисника;
Разумевање концепта услуге и нивоa одговорности и захтеве одређених улога, и
адекватног учешћа у њима; Овладавање манипулативним вештинама неопходним за
пружање практичне подршке кориснику за задовољавање свакодневних животних
потреба и манипулација помагалима; Познавање типова телесне инвалидности и
последица које тип инвалидности оставља на способност особе за самостални живот;
Познавање природе посла персоналног асистента и прихватање организације и сврхе
услуге персоналне асистенције
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Особе које желе да се укључе у пружање персоналне асистенције, као специфичне
услуге социјалне заштите, без обзира на профил.
Особе које желе да обављају посао персоналног асистента („радног асистента“) за
особе са телесним инвалидитетом као посебну услугу подршке у процесу рада и
запошљавања.
Програм обуке је намењен и особама које обезбеђују друге услуге у социјалној
заштити за особе са телесним инвалидитетом и очуваним интелектуалним фунцкијама
– геронто домаћицама, стручњацима у установама за смештај корисника, дневним
боравцима... и другим услугама.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Област – подршка особама са инвалидитетом.
Крајњи корисници програма – особе са телесним инвалидитетом
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Особе са завршеном најмање средњом стручном спремом које желе да обављају
послове персоналне асистенције и које су по психолошким тестовима Националне
службе за запошљавање подобне за обављање ове врсте посла.
У погледу укључивања професионалаца из других услуга или установа социјалне
заштите потребно је да имају најмање завршену средњу школу и испуњене друге
услове које појединачна услуга или установа прописује.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Програм обуке траје 24 сатa, односно 3 радна дана

