
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

Програм основне обуке за рад са децом и особама са сметњама у развоју 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА:   

Горан Ројевић 

Татјана Сајчић 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Горан Ројевић,  

Maчванска 6а, Београд 

goran.r@decjesrce.rs 

011/2440346, 064/1184755  

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Сензибилизација и едукација особља које ће стварати услове за живот у најмање 

рестриктивном окружењу особама са сметњама у развоју, а који су у сагласности са 

њиховим снагама, потенцијалима и потребама 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Садржај програма је следећи: 

 Добра комуникација и коришћење техника у комуникацији са децом са 

сметњама у менталном развоју 

 Функционална процена корисника инструментом „Скала процене опште 

успешности учесника“ 

 Креирање индивидуалног плана рада са дететом 

 Утврђивање критеријума за одабир група деце 

 Креирање плана третмана са групама корисника 

 Планирање и структуисање идеје 

 Тимски рад у процесу реализације 

 Важност метода радионице у раду са особама са сметњама у развоју  

 Креирање синопсиса и осмишљавање радионица 

 Упознавање са практичним функционисањем особа са сметњама у развоју и 

њиховим породицама преко документарних филмова «Поглед у страну» и 

«Корак ка њима је и њихов корак» 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Опште компетенције 

 Знања и вештине потребне за покретање иновативних програма у области 

социјалне заштите. 

 Вештине неопходне за тимски рад, групно функционисање, добру комуникацију 
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 Знање и вештине за управљање програмским садржајима.  

 Знања неопходна за организовање и спровођење процеса трансформације . 

Посебне компетенције 

 Теориска и практична знања и вештине неопходне за рад са особама са 

сметњама у менталном развоју. 

 Знање и вештине потребне током процене способности корисника 

 Развој и вештине за прављење индивидуалних планова и планова третмана.  

 Креирање критеријума за прављење група корисника 

 Кеирање ритма дана за особе са сметњама у менталном развоју 

 Прављење плана активности за децу и особе са сметњама у развоју  

 Формирање и структуисање тимова 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Циљну групу чине све особе које желе да својим радом побољшају квалитет живота 

особа са сметњама у развоју 

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Подршка особама са сметњама у развоју, као једној од најугроженијих 

маргинализованих група у нашем друштву. Међу особама са сметњама у развоју 

најугроженије су особе са сметњама у менталном разоју које се самостално не могу 

борити за остваривање својих најосновнијих права. 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Од квалификација, потребно је да будуће особље има завршену средњу школу, а од 

додатних критеријума потребно је да својевољно хоће да се едукује. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

Трајање је 30 сати или 5 дана по 6 сати 


