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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА   

Главни циљ програма је обезбеђивање квалитета рада запослених у потенцијалним 

службама становања уз подршку. Основни циљеви:  развијање инклузивног размишљања 

и инклузивних ставова према особама са инвалидитетом /интелектуалним тешкоћама; 

cагледавање позиције услуге становања уз подршку у оквиру система социјалне заштите и 

разумевање основних принципа услуге у локалној средини; развој и унапређење 

компетентности учесника за рад у услузи. Такође кроз сваки циклус програма обуке и 

кроз сваку методску целину- радионицу у оквиру циклуса постављени су јасни циљеви.  

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА   
Програм едукације састоји се из 2 дела: теоријски и практични аспекти. Теоријски део 

едукације се састоји од општих елемената неопходних за квалитетно познавање услуге и 

рад Службе подршке и одвија се путем радионица. Подељен је у четири тематске целине. 

Oвај део програма само условно je теоријски јер је конципиран тако да садржи велики број 

практичних вежби битних за стицање појединих вештина потребних за раду служби 

подршке. Практични део подразумева стицање конкретних вештина рада у служби 

подршке и подразумева организацију посета и боравка учесника у заједницама становања 

уз подршку у Београду (како се становање уз подршку буде развијало овај аспект обуке ће 

моћи да се реализује у најближим заједницама становања уз подршку) са циљем стицања 

увида у практичне аспекте пружања подршке.  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА     

Сходно постављеним циљевима обуке за сваку циљну групу дефинисани су и исходи који 

се након обуке очекују. На најопштијем нивоу по завршеној обуци може се очекивати да 

ће учесници обуке, без обзира којој циљној групи припадају: усвојити  основне појмове, 

карактеристике и принципе инклузивног приступа у раду са ОСИ и у складу са њима 

надаље ће усмеравати своје активности;  детаљно се упознати  са новом услугом 

становања уз подршку као актуелном праксом која се спроводи у услузи становања уз 

подршку у реализацији АПИ Србије; развити знања и вештине потребне за спровођење 

програма становање уз подршку; повећати ефикасност, стручност и самосталност у 
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извођењу специфичних задатака везаних за пружање подршке; развити потребне 

компетенције за  практичну примену знања у овој области. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ   

Програм обуке усмерен је на стручне сараднике и сараднике у систему социјалне заштите: 

пружаоце услуге СУП, Центрe за социјални рад, домове за лица ометена у менталном 

развоју. Конципиран је тако да се односи на учеснике који се обучавају за различите улоге 

у тиму службе Становања уз подршку.   

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ     

Програм обуке односи се на особе са инвалидитетом, а крајњи корисници су особе са 

интелектуалним тешкоћама. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ   

Програм обуке је креиран на принципима целоживотног учења. Једини предуслов за 

укључивање у обуку је да учесници имају мотивацију за стицање нових знања и вештина 

које су потребне за развој услуге становања уз подршку. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)  

Минимално трајање програма обуке за особље службе подршке је 46 сати (6 дана) и 

укључује теоријски и практични део програма, први са 32 сата (4 дана, по осам сати, са 

предвиђене две паузе за освежење од по 15 минута и једном паузом за ручак од 45 

минута), и други са 14 сати рада (2 дана, први са 8 сати рада са две паузе за освежење и 

једном паузом за ручак, и други са 6 сати рада, од чега једном 15-минутном паузом за 

освежење и једном 45-минутном паузом за ручак), чиме је обезбеђен оптимум односа 

садржаја програма и ефективности рада. 

 


