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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке
Обука полазника за пружање услуге персоналне асистенције лицима са телесним
инвалидитетом.
Специфични циљеви:
- упознавање са оквиром за развијање социјалних услуга за лица са
инвалидитетом у Србији,
- стицање знања, вештина и техника за обављање послова стручног сарадника –
персоналног асистента,
- упознавање полазника о карактеристикама и начину функционисања лица са
телесним инвалидитетом,
- усвајање знања за начин вођења протокола персоналногасистента

САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Програм обуке садржи следеће модуле:
Модул 1: Законска регулатива; Разумевање инвалидности; Карактеристике лица са
телесним инвалидитетом; Комуникација са лицима са телесним инвалидитетом;
Дефинисање појма персоналног асистента и персоналне асистенције.
Модул 2: Здравствена нега; Трансфери; Помагала и асистивне технологије за лица са
телесним инвалидитетом.
Модул 3: Кодекс понашања персоналног асистента; Планирање и вођење протокола
персоналног асистента; Праћење и евалуација пружених услуга помоћи и подршке.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
- Унапређује знања о особама са инвалидитетом.
- Унапређује и/или развија позитиван став према особама са инвалидитетом.
- Развија социјалне вештине важне за персоналну асистенцију.
- Усваја вештине и технике персоналне асистенције
- Развија вештине за рад у тиму.
- Развија компетенције у области планирања, реализовања, вредновања и
протоколисања неге и АСЖ.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ



Полазници програма обуке морају да имају минимум трећи степен стручне спреме,
претходно искуство у раду са особама са инвалидитетом, као и мотивисаност за рад и
позитиван став према ОСИ.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Едукација пружаоца услуга особама са инвалидитетом, крајњи корисници су особе са
телесним инвалидитетом

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
- ПОЛАЗНИК МОРА ИМАТИ МИНИМУМ ТРЕЋИ СТЕПЕН СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ
- ИСКУСТВО У РАДУ СА ОСОБАМА СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ
- ПОЗИТИВАН СТАВ И МОТИВИСАНОСТ ЗА РАД СА ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
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