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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
• Директна теоријска едукација учесника о потребама и проблемима старијег
доба и особа са инвалидитетом;
• Подизање свести едуканата о значају активног старења, телеасистенције и
психолошког саветовања особа у старијем добу, као и код особа са
инвалидитетом;
• Теоријска едукација као и практичан увид у основе телеасистенције кроз вежбе;
• Tеоријскa едукација о најважнијим здравственим проблемима циљних група
особа којима је телеасистенција намењена;
• Упознавање едуканата са начинима превладавања сопстевене инхибиције
приликом рада са социјално рањивим групама становништва;
• Побољшавање даљег рада едуканата у систему телеасистенције и превенције у
области менталног здравља у заједници.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
• Упознавање едуканата са основама телеасистенције у свету и код нас и њеном
утицају на побољшање квалитета живота особа којима је намењена;
• Индивидулани рад – прављење личне листе потенцијалних недоумица и
страхова у раду са социјално рањивим групама становништва;
• Едуковање полазника о најчешћим психолошким и здравственим проблемима
особа у старијем добу, као и код особа са инвалидитетом;
• Групни рад – дискусија, симулација ситуације са посла, колективна дебата са
евалуацијом. Едуканти ће у више наврата бити подељени у по три , које ће
имати одређене задатке;
• Провера усвојених знања и компетенција.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Едукација има сврху развијања компетенција са циљем решавања могућих проблема
старијих лица, као и особа са инвалидитетом. У каснијим фазама програма ради се на
редукцији страха и инхибиција, који се могу јавити у раду са овим групама људи.
Финална фаза програма подразумевала би: неопходан ниво едукованости учесника о
здравственим и психолошким проблемима старијег доба и проблематике посебних

потреба особа са инвалидитетом, познавање начина превладавања могућих тешкоћа у
раду са овим групама, познавање спецификација програма телеасистенције и подршке
старим лицима, као и особама са инвалидитетом.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Учесници програма су психолози, лекари, дефектолози и људи других релевантних
стручних профила, који имају до једне године радног искуства у области менталног
здравља.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Едукација je из области потреба и проблема људи старијег доба као и особа са
инвалидитетом – теоријска знања, схватање кризе старијег прелазног доба (од 65.
године, па надаље), инклузија посредством психолошког саветовања и квалитетна
интеграција у друштво као подршка активном старењу. Упознавање са бенефитима
које телеасистенција доноси овим категоријама људи.
Крајњи корисници услуге телеасистенције су старије особе, особе са инвалидитетом,
као и сви којима је потребна 24-часовна пажња, брига и мониторинг.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА У ОБУКУ
Граница до годину дана радног искуства едуканата постављена је из два разлога: први,
радно искуство до годину дана омогућиће едукантима да учествују у радионицама
искуственог карактера и интегришу нова знања и информације са оним што имају у
сопственом искуству; други разлог потиче од хипотезе да се за годину дана радног
искуства не могу формирати обрасци радног функционисања који нису подложни
модификацији и такође садржи и превентивни циљ – спречавање непрофесионалног
обављања посла.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Целокупан програм трајаће 4 дана за редом, са почетком у 9 часова и завршетком у 15
часова.

