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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
Општи циљ је унапређење квалитета услуге која се обезбеђује корисницима са 

инвалидитетом у центру за социјални рад, унапређењем компетенција стручњака за 

реализацију процеса процене и подизањем нивоа знања о инвалидности и њеном 

утицају на различите аспекте живота корисника који је особа са инвалидитетом. 

Посебни циљеви 
- Стицање основних знања за разумевање квалитета живота особа са инвалидитетом у 

складу са савременим концептима добробити, квалитета живота, инвалидности и 

самосталног живота особа са инвалидитетом 

- Унапређење основних знања и вештина процене, са фокусом на анализу података и 

њихову интеграцију; 

- Стицање основних знања и вештина за процену особа са инвалидитетом у 

поступцима вршења родитељског права, старатељства и процене потреба за услугама 

социјалне заштите 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 
Теоријски оквир обрађује: квалитет живота особа са инвалидитетом, социјални модел 

инвалидности, филозофију самосталног живота, стереотипе и предрасуде према 

особама са инвалидитетом, био-психо-социјални модел процене одраслих и процену 

родитељских капацитета из корпуса знања и вештина за вођење случаја. 

Кроз практичне вежбе ради процене: 

- родитељских компетенција особе са инвалидитетом, 

- потребе за старатељском заштитом 

- потреба за коришћењем услуга у систему социјалне заштите и услуга у заједници 

обједињује се корпус теоријских знања и практичних вештина неопходних за 

квалитетну процену особа са инвалидитетом. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 

Опште компетенције: 
Разумевање појма квалитета живота, препознавање потреба, познавање људских права, 

капацитете за препознавање стереотипа и предрасуда у односу на особе са 

инвалидитетом и овладавање методологијом спровођење процеса процене 

Посебне компетенције 

 Разумевање концепта квалитета живота за особе са инвалидитетом 

 Овладавање   основним  поставкама  филозофије  самосталног  живота  особа  са 

инвалидитетом; 

 Разумевање утицаја различитих врста инвалидности на способности за самосталан 
живот особа са инвалидитетом; 

 Знања и вештине за процену особа са инвалидитетом у специфичним поступцима у 

центру за социјални рад: процена ради обезбеђивања социјалних услуга, процена 

родитељских капацитета особе са инвалидитетом; 

 Знања и вештине за доношење одлуке о примени мера породично правне заштите у 
односу на особе са инвалидитетом 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Запослени у центрима за социјални рад на пословима процене, као и други стручни 

радници у систему социјалне заштитее 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Програм се односи на област подршке особама са инвалидитетом процене у центру за 

социјални рад када су особе са инвалидитетом у питању. 

Крајњи корисници програма су особе са инвалидитетом које се из различитих разлога 

обраћају центру за социјални рад. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Завршен основни програм обуке за вођење случаја у социјалној заштити 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Обука по програму траје 14 сати 


