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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке
Стицање знања и вештина за унапређење квалитета услуга, укључивање корисника у
процесе доношења одлука и остваривање људских права.

Специфични циљеви
- Разумевање концепта нормализације у контексту побољшања свакодневног

живота корисника и остваривања људских права.
- Развијање критичког и саморефлексивног приступа у односу на организацију

рада пружаоца услуге, људске права и слободе, односе са корисницима.
- Схватање значаја партнерства, партиципације и одговорности, као предуслова

за квалитетну процену потреба корисника и планирање.
- Стицање знања о основним принципима и техникама личног планирања,

процене и управљања ризицима.
- Стицање знања и вештина за промену неадекватне праксе у примени и

поштовању људских права корисника.

САДРЖИНА ПРОГРАМА

Програма обуке састоји се из следећих тематских целина:
I Основна људска права и њихова непосредна примена
1. Увод у семинар
2. Идентификација основних људских права
3. Остваривање људских права у непосредном раду са корисницима
4. Преглед међународне и домаће регулативе у области поштовања људских права

II Појам нормализације, основни принципи и садржаји
1. Идеја нормализације
2. „Нормализација“ у свакодневном животу.
3. „Нормализација у институцији“
4. Промене у раду пружаоца услуга у складу са концептима нормализације
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III Лично планирање
1. Идентификација потреба, жеља, ставова, ресурса корисника
2. План по мери корисника

IV Процена и управљање ризиком
1. Дефинисање ризика и сличних појмова
2. Процена и управљање ризиком

VI Евалуација трениинга
Учесници ће преко приремљног инструмента, процеити квалитет и садржај тренинга,
односно појединачне компентенција и тренерске вештине

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
Опште компентенције
Након похађања програма обуке полазници ће бити оспособљени да:

- Разумеју повезаност  између концепта нормализације и квалитета живота
корисника

- Схвате  значај непосредног укључивања корисника у процесе планирања.

Посебне компентенције

Након похађања програма обуке полазници ће бити оспособљени да
- Критички - рефлексивно анализирају организацију и квалитет услуга које

пружају са становишта поштовања људских права
- Побољшају квалитет услуга, унапређењем остваривања људских права.
- Унапређују садржај услуга и активности у складу са процењеним потребама

корисника
- Овладају основним вештинама и техникама личног планирања, процене и

управљања ризицима..
- Израђују личне планове уз партиципацију корисника.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Стручни радници, стручни сарадници и сарадници у систему социјалне заштите.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ
Доминантне области су подршка особама и деци са инвалидитетом и подршка
маргинализованим групама. Крајњи корисници су особе са интелектуалним и
менталним тешкоћама.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Нема посебних предуслова.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Два дана/ 10 сати


