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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 

 
НАЗИВ ПРОГРАМА 
Успостављање одрживе услуге и програм рада дневног боравка за децу и младе са 
сметњама у развоју 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Драгица Влаовић – Васиљевић 
Вероника Ишпановић-Радојковић 
Владан Јовановић 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
Драгица Влаовић Васиљевић  
dragicaw@gmail.com  
063 7003228 
 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Општи циљ обуке је подизање капацитета одговорних представника у локаланој 
заједници за успостављање одрживе услуге дневног боравка за децу и младе са 
сметњама у развоју и актуелних или будућих пружалаца услуге за конципирање и 
реализацију програма рада и програма услуге дневног боравка за наведену циљну 
групу. 
 
Посебни циљеви обуке: 
1.Стицање знања о  услугама социјалне заштите у заједници, процесу стандардизације 
услуга,  посебно о стандардима,  концепту и значају услуге дневног боравка за децу и 
младе са сметњама у развоју у оквиру имплементације Стратегије развоја социјалне 
заштите и успостављању интегралног модела социјалне заштите у заједници. 
2. Стицање знања везаних за  савремене концепте  о деци са сметњама   у развоју 
заснованим  на људским и дечијим правима и принципе на којима базира програм рада 
дневног боравка. 
3. Стицање знања и вештина успостављања одрживих услуга социјалне заштите у 
заједници, законском оквиру и спровођењу неопходних процедура у оквиру  локалне 
самоуправе. 
4. Стицање знања  и вештина  писања програма рада дневног боравка. 
5.Стицање знања везаних за концептуализацију  програма услуге  и вештина 
реализације  свих сегмената програма услуге који се односе на подршку деци и 
младима, подршку породицама корисника услуге дневног боравка и сарадњу са 
заједницом. 
6. Стицање знања и вештина  процене потреба деце са сметњама у развоју и 
сачињавања и реализације  индивидуалних планова подршке и заштите детета са 
сметњама у развоју. 
7.Усвајање савремених  ставова  о појави, појединим облицима,  учесталости,  
узроцима, последицама и индикаторима свих видова злостављања и занемаривања,   
чиниоцима ризика код деце са сметњама у развоју и  овладавање поступком процене 
ризика од злостављања и занемаривања   и  применом проактивних и реактивних мера 
за заштиту детета са сметњама у развоју. 
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САДРЖАЈ  ПРОГРАМА ОБУКЕ  
Програм обуке који је фокусиран на програм рада и програм услуге дневног боравка  
условно се може поделити  на две целине: 
-  уводну, у оквиру које се са полазницима промишља  контекст у коме се развија 

услуга дневног боравка;савремени приступи у разумевању положаја и потреба деце 
и младих  са сметњама у развоју, укључујући савремене   ставове  о појави, 
појединим облицима,  учесталости,  узроцима, последицама и индикаторима свих 
видова злостављања и занемаривања,   чиниоцима ризика код деце са сметњама у 
развоју и  овладавање поступком процене ризика од злостављања и занемаривања   
и  применом проактивних и реактивних мера за заштиту детета са сметњама у 
развоју, затим,  реформски процес у коме је актуелно систем социјалне заштите код 
нас,  основе модела интегралне социјалне заштите,  стандарди и спецификација 
услуге дневног боравка и на крају  принципи који профилишу укупну услугу 
дневног боравка за децу са сметњама у развоју а тиме и програм рада дневног 
боравка и  

- другу целину, фокусирану, са једне стране, на структуру програма рада дневног 
боравка и са друге стране, на програм услуге и то пре свега на основни програм 
услуге, укључујући  знања и вештина  процене потреба деце са сметњама у развоју 
и сачињавања и реализације  индивидуалних планова подршке и заштите детета са 
сметњама у развоју и на пружање информација о напредним  програмима услуге и 
процесу увођења напредних програма у садржај услуге дневног боравка. 

 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
Програм развија следеће компетенције:            

• Знања и  вештине  за припрему и доношење одлука и потребних докумената  у 
оквиру локалне самоуправе неопходних за успостављање одрживе услуге 
дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју. 

• Знања  о  савременим концептима и приступима у заштити деце и младих са 
сметњама у развоју заснованим на људским и дечијим правима и о принципима 
на којима базира програм рада дневног боравка. 

• Знања о услугама социјалне заштите у заједници, процесу стандардизације 
услуга,  посебно о стандардима,  концепту и значају услуге дневног боравка за 
децу и младе са сметњама у развоју у оквиру имплементације Стратегије развоја 
социјалне заштите и успостављању интегралног модела социјалне заштите у 
заједници. 

• Знања  и вештине  писања програма рада дневног боравка. 
• Функционална знања везана за концептуализацију  програма услуге  и вештине 

реализације  свих сегмената програма услуге који се односе на подршку деци и 
младима, породицама корисника и сарадњу са локалном средином. 

• Знања и вештине  процене потреба деце са сметњама у развоју и сачињавања и 
реализације  индивидуалних планова подршке и заштите детета са сметњама у 
развоју. 

• Знања везана за савремене  ставове  о појави, појединим облицима,  
учесталости,  узроцима, последицама и индикаторима свих видова злостављања 
и занемаривања,   чиниоцима ризика код деце са сметњама у развоју и  
овладавање вештином процене ризика од злостављања и занемаривања   и  
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применом проактивних и реактивних мера за заштиту детета са сметњама у 
развоју.  

• Развијени  капацитети за управљање услугом и у оквиру локалне самоуправе и 
самог пружаоца услуге. 

 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Програм обуке намењен је представницима локалане самоуправе, система социјалне 
заштите и осталих система у локалној заједници релевантних за развој програма који 
подржавају инклузију деце и младих са сметњама у развоју и непосредним 
пружаоцима услуге дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју.  
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Заштита и подршка особама са инвалидитетом 
Деца и млади са сметњама у развоју и њихове породице 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Висока (виша) школска спрема, искуство у раду у оквиру локалне самоуправе, система 
социјалне заштите и других система од значаја за реализацију  инклузивних програма 
намењених деци и младима са сметњама у развоју. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
32 сата / 5  дана.  
 
 
  
 


