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ЦИЉ/ЕВИ 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 рад са овом групом
корисника.
Посебни циљеви
1. Стицање знања о савременим приступима деменцији, разумевање деменције
као обољења и промена на нивоу понашања особе оболеле од деменције;
2. Разумевање концепта квалитета живота , посебно са аспекта задовољавања
потреба и угрожености остваривања људских права корисника са деменцијом,
као и важност правилне примене института старатељства у заштити корисника
са деменцијом, а ради омогућавања квалитета живота корисника
3. Стицање основних знања и вештина које унапређују капацитете стручњака да
препознају деменцију, разликују деменцију и депресију и остваре успешну
комуникацију са корисником са деменцијом
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм је подељен на три методске јединице које својим садржајем и начином
реализације остварују постављене циљеве. Заснован је на искуственом учењу и
партиципативним и интерактивним методама рада.
Модул 1: деменција
1.1.
Памћење
1.2.
Деменције и врсте деменција
Модул 2:квалитет живота, потребе и људска права
2.1. квалитет живота
2.2. потребе и људска права оболелих од деменције
2.3. старатељство
Модул 3:знања и вештине за рад са особома оболелим од деменције
1.1.
препознавање деменције
1.2.
разликовање деменције и депресије
1.3.
комуникација са корисницима са деменцијом

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште компетенције
Након завршеног програма обуке учесници ће моћи да:
 Разумеју и схвате значај препознавања људских потреба и примене концепта
људских права за квалитет живота;
 Разумеју појам квалитета живота
Посебне компетенције
Након завршеног програма обуке учесници ће моћи да:
 Сагледају основне одлике памћења и да препознају значај памћења за
остваривање идентитета и обављање свакодневних активности;
 Упознају карактериситике деменције и разумеју деменцију као обољење и њен
утицај на способности корисника за самосталан живот;
 Препознају промене у понашању корисника као индикаторе присуства и степена
развоја деменције;
 Да разумеју и примењују основне вештине јасне, конструктивне комуникације и
принципе комуникације са особама са деменцијом;
 Да препознају и примене стручне поступке у питањима лишења пословне
способности и примене старатељске заштите и привременог старатељства
корисника са демецнијом, у контексту кршења њихових људских права и
поштовања законских прописа
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Циљна група програма обуке су запослени у социјалној заштити – стручни радници и
стручни сарадници, као и сарадници за одређене послове који су дирекно везани за рад
са корисницима, у центрима за социјални рад, установама за смештај корисника и код
пружаоца услуге у заједници, који имају завршену најмање средњу школу.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Заштита одраслих и старијих особа.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Полазници морају да имају најмање средњи степен образовања, професионално
искуство у раду са категоријом дементних корисника као и личну мотивисаност и
сензибилитет за рад са овом категоријом.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
2 дана, 14 сати.

