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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Општи циљ програма обуке је оспособљавање стручних радника за спровођење 

програма радног ангажовања и запошљавања особа са интелектуалним тешкоћама 

ОИТ на отвореном тржишту рада, који подразумева припрему ОИТ, њихових родитеља 

и послодаваца за поменути програм.  

Појединачни циљеви су развој нивоа знања и компетенција професионалаца за рад са: 

1. ОИТ ради овладавања животним и радним вештинама нужним за социјалну 

инклузију кроз радно ангажовање и запошљавање; 2. Родитељима ОИТ, ради 

подстицања партнерске улоге родитеља, 3. послодавцима код којих ће ОИТ бити радно 

ангажовани и запослени.  

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Прва сесија:  

1. Информисање стручних радника о програму обуке за спровођење програма 

радног ангажовања и запошљавања ОИТ на отвореном тржишту рада 

2. Радно ангажовање ОИТ 

3. Запошљавање ОИТ уз подршку 

4. Припрема ОИТ за програм радног ангажовања и запошљавања – радно 

васпитање 

5. Радно окупациони тренинг 

6. Комуникација 

7. Социјализација 

Друга сесија: 

1. Психолошка припрема 

2. Рад са родитељима ОИТ 

3. Избор и проналажење радног места 

4. Заступање ОИТ у проналажењу послова 

5. Препреке у радном ангажовању и запошљавању  

6. Лобирање послодаваца – законска регулатива  

7. Позитивна искуства Креативно едукативног центра КЕЦ у програму радног 

ангажовања и запошљавања ОИТ на отвореном тржишту рада 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Програм развија код стручњака компетенције за спровођење програма радног 

ангажовања и запошљавања ОИТ на отвореном тржишту рада: третман ОИТ - развој 

потенцијала, мотивисање, радно оспособљавање кроз радну рехабилитацију, 

социјализацију, комуникацију,  психолошку припрему, подршка у развоју каријере и 

самоактуализацију,  овладавању животним и радним вештинама, избору и 

проналажењу послова;  рад са родитељима ОИТ - способност породице да подржи  

радно ангажовање, јачање капацитета  родитељских компетенција,  приступ ресурсима 

у окружењу,  подршка ОИТ у мотивисању и преузимању одговорности; рад са 

послодавцима - лобирање, преговарање, сензитивизацијa за укључивање у програм 

радног ангажовања и запошљавања ОИТ, друштвено одговорно пословање, поштовање 

законске регулативе, едукација за познавање и уважавање ОСИ и ОИТ, обезбеђивање 

практичне и теоријске основе радног оспособљавања, услова за радно ангажовање и 

пружање подршке на радном месту.  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Стручни радници – професионалци: дефектолози, психолози, социјални радници, 

логопеди, радни инструктори 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Програм се односи на заштиту и подршку особама са инвалидитетом, особама са 

интелектуалним тешкоћама - ОИТ и њиховим породицама. Крајњи корисници су 

особе са интелектуалним тешкоћама 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Програм обуке за радно ангажовање и запошљавање младих ОИТ, усмерен је ка  

унапређењу компетенција  стручних радника, професионалаца: дефектолога, 

психолога, социјалних радника, логопеда, радних инструктора,  за спровођење 

програма радног ангажовања и запошљавања уз подршку младих ОИТ, па је потребно 

да стручни радници поседују горе наведене квалификације да би похађали програм 

обуке. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Два дана по 7 сати, укупно 14 сати обуке. 

 


