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Општи циљ програма обуке 
 
Оспособљавање професионалаца и волонтера из система социјалне заштите и других 
релевантних система на нивоу локалне заједнице за пружање услуге становање уз 
подршку за особе са инвалидитетом засноване на поставкама социо-инклузивног 
модела и усклађене са минималним националним стандардима квалитета. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Опште компетенције 
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 
 

• Примењују основна знања о приступима у раду са особама са инвалидитетом, 
која се базирају на савременим социо-инклузивним теоријским концептима 

• Познају и примењују  међународну и националну регулативу у области заштите 
права особа са инвалидитетом  

• Разумеју и непосредно примењују савремени концепт услуге становање уз 
подршку базиран на минималним стандардима квалитета 

Посебне компетенције 
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 
 
• Примењују основне принципе рада са особама са инвалидитетом 
• Реализују све кораке предвиђене процедуром пријема корисника 
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• Процене стање, потребе, снаге и ризике корисника и других лица значајних за 
корисника 

• Креирају Индивидуални план подршке за сваког конкретног корисника у складу са 
његовим потребама и индивидуалним капацитетима. 

• Прате напредак сваког корисника и врше поновни преглед индивидуалног плана 
услуге 

• Врше евалуацију квалитета пружања услуге 
• Ускладе врсту, интензитет и трајност подршке са индивидуалним потребама сваког 

корисника 
• Примене различите методе пружања подршке 
• Успостављају и развијају сарадњу са свим релевантним актерима и адекватно 

користе ресурсе локалне заједнице 
 

 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ - Стручни радници и 
сарадници, као и помоћни радници  у систему социјалне заштите и другим 
релевантним системима који непосредно или посредно раде на пружању услуге 
становање уз подршку за особе са инвалидитетом  
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Заштита особа са инвалидитетом 
Особе са инвалидитетом 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
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