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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке је допринос обезбеђивању квалитетне услуге за кориснике
са деменцијом у систему социјалне заштите путем јачања компетенција запослених у
установама социјалне заштите и код пружаоца локалних услуга за примену стручно
заснованих интервенција у различитим животним
ситауцијама корисниак са
деменцијом
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
1. Стицање основних знања о бихејвиоралним и психолошким симптомима
деменције;
2. Стицање основних знања и вештина интервенција, разумевања и очувања
достојанства, приватности и уважавања особе са деменцијом у зависности
од стадијума развоја деменције;
3. Упознавање и унапређење разумевања интервенција у обављању
свакодневних животних активности особе са деменцијом и у вези измена
личности и понашања
4. Унапређење вештина за процену и разумевање ризика по безбедност
корисника са деменцијом и избор смештаја у установу социјалне заштите
САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. КОНЦЕПТУАЛНО ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ПРОГРАМА
1.1. Епидемиологија деменција
1.2. Деменције
1.2.1. деменција Алцхајмеровог типа
1.2.1.1.испољавања Алцхајмерове болести
1.2.1.2.измене понашања код Алцхајмерове болести
1.2.1.3.психотична испољавања код Алцхајмерове болести
1.3. Нефармаколошке методе лечења-збрињавања оболелих од деменције
1.3.1. Циљеви и интервенције у раном стадијуму деменције
1.3.2. Циљеви и интервенције у средњем стадијуму деменције
1.3.3. Циљеви и интервенције у касном стадијуму деменције
1.3.4. Поступци у конкретним проблемима

1.4. Процена тежине деменције
1.5. Актуелно стање корисника оболелих од деменције у социјалној заштити
1.6. Савременост модела
1.7. Концепт програма
2. ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ПОТРЕБНА ЗА РАД СА КОРИСНИЦИМА СА
ДЕМЕНЦИЈОМ
2.1. Бихејвиорални и психолошки симптоми демеције
2.2. Интервенције у раду са особама са деменцијом
2.3. Процена безбедности и ризика за самосталан живот и смештај у установу
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:
 Препознају промене у понашању и на психолошком нивоу корисника које су
одлика деменције;
 Стекну основне вештине интервенција у раду са особама са деменцијом у вези
са стадијумом развоја деменције;
 Стекну основне вештине интервенција у односу на конкретне животне проблеме
особа са деменцијом који се тичу обављања свакодневних активности, измена
личности и понашања услед развоја обољења и комуникације са оболелом
особом;
 Процене ризике по безбедност и када особа са деменцијом више не може да
живи самостално, као и када треба донети одлуку о смештају оболеле особе у
установу.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Циљна група програма обуке су запослени у социјалној заштити – стручни радници и
стручни сарадници који су дирекно везани за рад са корисницима, у центрима за
социјални рад, установама за смештај корисника и код пружаоца услуге у заједници.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ
Заштита права и интереса корисника са деменцијом у оквиру пружања услуга и
старатељској заштити.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Професионалци из цср и пружаоца услуга са средњом, вишом и високом стручном
спремом
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Програм обуке се реализује у форми дводневног семинара са укупно 13 сати и 30
минута обуке. Програм је подељен на четири методске јединице које својим садржајем
и начином реализације остварују постављене циљеве.

