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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
 Обука професионалаца у систему социјалне заштите за програм процене и 
припреме особа са сметњама у развоју за што самосталнији живот у најмање 
рестриктивном окружењу; 
 Припрема  професионалаца у систему социјалне заштите за процес трансформације 
институције и деинституционализације; 
 Обука професионалаца за рад с родитељима особа са сметњама у развоју, 
хранитељским породицама, старатељима и локалном заједницом;  
 Обука родитеља, хранитељских породица, старатеља и локалне заједнице за рад с 
особама са сметњама у развоју и њихове припреме за што самосталнији живот у 
најмање рестриктивном окружењу. 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Обука за спровођење и руковођење програмом процене и припреме особа са сметњама 
у развоју за што самосталнији живот у најмање рестриктивном окружењу, за креирање 
активности за особе са сметњама у развоју, као и за пружање прве помоћи. Обуком ће 
се преносити знањa из области животних вештина,  креирати дидактички материјал 
неопходан за лакше усвајање знања, креирати документација и систем праћења 
постигнућа учесника. Учесници обуке ће се обучавати за коришћење рачунара и 
компјутерског програма информационог система електронске евиденције деце ометене 
у развоју – ISEEDORA. 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
Учесник семинара ће научити да: 
 самостално креира програмске активности,  
 прилагођава активности индивидуалним потребама и могућностима учесника 
програма,   
 креира глобални план рада ангажованог особља на програму,  
 прилагођава документацију, обрађује прикупљене податке и употребљава их  за 
креирање индивидуалних програма,  
 пише извештаје о стању учесника програма, 
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 формира и одржи тим који учествује у програму, 
 креира и прилагођава већ постојећи дидактички материјал,  
 прошири програмске активности, попуњава упитнике и документацију за праћење 
постигнућа учесника програма, и  
 пренесе знања учесницима програма из области животних вештина.  
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Програм је намењен професионалцима – дефектолозима, социјалним радницима, 
психолозима, правницима, педагозима, лекарима, радним терапеутима, медицинским 
сестрама, неговатељицама које раде у институцијама; намењен је и родитељима деце са 
сметњама у развоју, хранитељским породицама и старатељима. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Процена опште способности и функционалности особе са сметњама у развоју, 
креирање индивидуалних програма и припрема за што самосталнији живот у 
најмање рестриктивном окружењу. 
 
Крајњи корисници услуге су особе са сметњама у развоју које се налазе у 
институцијама, биолошким или хранитељским породицама, као и они који се налазе у 
заједницама за становање уз подршку.  
 
Корисници су и стручњаци из центра за социјални рад и радници у институцијама 
(стручњаци, радни терапеути, неговатељице, медицинско особље и др.), као и 
родитељи, старатељи, хранитељске породице и сви заинтересовани да раде у области 
социјалне заштите. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Најмање средњошколско образовање. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
 Основни ниво траје 32 сата теоријске обуке и 68 сати практичне обуке, укупно 100 

сати; 
 Средњи ниво траје 36 сати практичне обуке и 8 сати теоријске обуке, укупно 44 

сата; 
 Тренерски ниво траје 16 сати теоријске обуке. 


