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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Прилог А3

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
(максимум 2 стране)

НАЗИВ ПРОГРАМА
Програм основне обуке за израду плана мапирања и изласка на терен у циљу
идентификације најискљученије деце са сметњама у развоју
АУТОРИ ПРОГРАМА
мр Надежда Сатарић, дипл. соц. радник
Невенка Богдановић, дипл. психолог
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
мр Надежда Сатарић
Шпанских бораца 4, 11 070 Нови Београд
nada@amity-yu.org

Тел.: 011/66-90-122 (од 09 до 17 часова)
063/8-108-600

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Циљ програма обуке је унапређење компетенција стручних радника, односно
њихова сензибилизација, усвајање и проширивање знања и развој вештина за
успостављање механизама за мапирање најискљученије деце са сметњама у
развоју и примену outreach компоненте.
Овим се обезбеђује да деца која су у највећем ризику од институционализације,
најискљученија деца из мањинских заједница, сеоских средина, из сиромашних
породица,... буду укључена у услуге које се развијају у локаланим заједницама.
Мапирање најискљученије деце са сметњама у развоју може да послужи и за
планирање будућег развоја сервиса/услуга подршке за ову децу у локалним
заједницама.

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Садржај Програма обуке креиран тако да води ка циљу програма – развоју алата
за проналажење најискљученије деце са сметњама у развоју, ради укључивања у
услуге/сервисе који се спроводе, развијају или унапређују и ради планирања
развоја нових услуга у локалним заједницама.
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Програм обуке подељен је на 5 радних сесија, које чине садржинске целине:
1.1.Уводни део – Добродошлица, међусобно упознавање учесника уз изношење
очекивања од обуке, представљање Програма и утврђивање правила рада.
1.2. Полазне основе – реформски конктекст, међународно и национално законодавство,
као оквир за укључивање све деце
1.3. Међународна и домаћа искуства у раној идентификацији деце са сметњама у развоју
и примени outreach-a.
1.4. Сврха мапирања, кораци у мапирању, механизми и алати
1.5. Специфичности породица које имају децу са сметњама у развоју, врсте сметњи у
развоју и методологија изласка ка кориснику/outreach-a

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Овај Програм обуке код стручњака развија од општих компетенција: познавање
и развијене вештине примене обавезујућих докумената која се односе на систем
социјалне заштите (конвенције, закони и протоколи)... и знања и вештине о
интегралном приступу у идентификовању потреба и развоју услуга за
најискљученију децу.
Од посебних компетенција овај Програм обуке на првом месту развија знања и
вештине за установљавање механизама за мапирање најискљученије деце и
примену outreach компоненте - излазак ка кориснику, ради проналажења ове
деце и њиховог укључивања у постојеће услуге које се развијају или за
планирање нових услуга.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Професионалци са високим образовањем, из система социјалне и здравствене
заштите, образовања и локалне самоуправе, који раде, најмање годину дана на
пружању подршке овој деци, који развијају сервисе подршке или они који треба
да праве планове за развој услуга/сервиса на нивоу локалне заједнице.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ - Програм обуке најдиректније
развија знања, вештине и ставове стручних радника у областима унапређивања
организационо–методолошких вештина и знања, а индиректно доприноси
унапређењу знања о заштити и подршци деци са сметњама у развоју и њиховим
породицама, који су крајњи корисници.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
•
•
•

високо образовање
рад у систему социјалне, здравствене заштите, образовања или у локалној
самоуправи
искуство у пружању подршке деци са сметњама у развоју и/или развоју услуга
за ову циљну групу, од најмање годину дана

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Програм обуке траје један дан / 7 сати.

