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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Развијање код учесника знања и вештина потребних за организовање интегрисаног
система услуга на локалном и/или регионалном нивоу, који ће ефикасно задовољавати
потребе особа са инвалидитетом и подржавати њихову социјалну инклузију уз
унапређење квалитета живота и очување потенцијала
САДРЖИНА ПРОГРАМА
• Начин третирања тешкоћа у нашим условима ( медицински и социјални модел
ометености)
• Инклузивна политика (Међународни и домаћи документи који промовишу
инклузију и обавезност њихове примене)
• Рехабилитација заснована на заједници – Неопходност трансформације
институција (специјалних школа, установа за трајно збрињавање)
• Интегрисани систем услуга у локалној заједници Како од мреже установа ка
мрежи услуга
• Мапирање потреба
• Мапирање ресурса и умрежавање
• Дефинисање и планирање сервисних услуга на основу реалних потреба и
расположивих ресурса
• Структура и активности Сервиса – различите могућности
• Минимални стандарди за пружање услуга социјалне заштите
• Израда плана акције
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Предложени програм обуке развија опште компетенције којима се унапређује квалитет
постојећих услуга; компетенције којима се унапређује област заштите и подршке
особама са инвалидитетом; као и компетенције којима се уноси нов квалитет у систем
организације социјалне заштите.
Усмерен је на развијање општих компетенција ангажованих у области социјалне
заштите (запослених у институцијама и организацијама):
1. Знања и вештине потребне за планирање и развој нових услуга / сервиса подршке
за особе са инвалидитетом у локалној заједници

2. Знања и вештине о структури и начину рада појединих сервиса
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен пружаоцима услуга у систему социјалне заштите и то:
- Установама у систему социјалне заштите (Установе за смештај корисника,
Центри за социјални рад...)
- Организацијама цивилног друштва
- Локалним самоуправама
Програм обуке је, такође, намењен свим актерима који имају утицаја на разијање
социјалне заштите на локалном, регионалном и националном нивоу, односно
установама и организацијама из области здравства и образовања.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Област заштите и подршке особама са инвалидитетом
Крајњи корисници су деца са сметњама и тешкоћама у развоју, особе са
инвалидитетом и њихови родитељи/старатељи
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Потребна је (минимум) средња стручна спрема, као и да је учесник запослен у
социјалној заштити у области рада са особама са инвалидитетом, или да је у директној
сарадњи са системом социјалне заштите.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
2 дана /16 сати

