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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Прилог А3 

 
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
(максимум 2 стране) 

 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА   
Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице 
 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА   
Татјана Лазор Обрадовић и Наташа Милић Теофиловић 
 
 
КОНТАКТ ОСОБА  
Наташа Милић Теофиловић 
Покрајински завод за социјалну заштиту, Бул. Михајла Пупина 25, 
milic.teofilovic@pzsz.gov.rs, 021 425-836; 021/425-854 
 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

 
1. Развој капацитета и професионалних компетенција пружалаца услуга у области 

социјалне заштите на локалном нивоу за развој приступачне и квалитетне 
услуге Предах за децу са сметњама у развоју и њихове породице.  

2. Оспособљавање пружалаца услуге за непосредно остваривање услуге Предах за 
децу са сметњама у развоју и њихове породице усвајањем одговарајућих 
општих и стручних знања и вештина. 

  
САДРЖИНА ПРОГРАМА 
 
1. Увод  

1.1.  Упознавање  

1.2. Инклузија и социјализација деце са сметњама у развоју 

2. Циклус пружања помоћи  

2.1. Информисање 

2.2. Пријем захтева 

2.3. Процена 

2.4. Планирање 

2.5. Мониторинг 

2.6. Евалуација 
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3. Рад са стручним радницима и породицом 

3.1. Стручно усавршавање и супервизија 

3.2. Психо-социјална подршка породици 

 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Програм обуке развија опште компетенције  

• реализација и развијање услуге Предах 
 Програм обуке развија посебне компетенције 

• вештина  и знања потребна за примену циклуса пружања услуге 
• вештина и знања неопходна за примену услуге Предах за децу са сметњама у 

развоју и њихове породице  
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Програм обуке је намењен професионалцима (стручни радници и сарадници) 
ангажованим у директном пружању услуге корисницима,  волонтерима и осталим 
заинтересованим представницима сродних система. 
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Оспособљавање професионалаца за покретање услугом Предах.  
Крајњи корисници су деца са сметњама у развоју и њихове породице. 
 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Предуслов за похађање овог програма обуке је стечено више и високо образовање, 
друштвеног и хуманистичког смера, односно звање социјалног радника, педагога, 
специјалног педагога, психолога, дефектолога и слично. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Програм обука је конципиран да траје два (2) дана,  12 сати без пауза, односно 16 сати 
са паузама. . 


