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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:
Општи циљ Програма је унапређење антидискриминационе праксе у области
социјалне и здравствене заштите старијих особа.
Посебни циљеви Програма
Проширивање знања и вештина професионалаца у раду са старијима које ће
омогућити боље разумевање саме појаве (дискриминација старијих на свим
нивоима) и њених последица, како би се унапредила анти-дискриминациона пракса
и поштовање родне равноправности.
Развој и унапређење компетенција стручњака да у оквиру индивидуалног приступа
у раду са старијима оснажују њихове потенцијале и промовишу
активну и
креативну старост.
Унапређење квалитета живота старијих особа.
САДРЖИНА ПРОГРАМА:
1. Правни оквир и законска регулатива антидискриминационе праксе
2. Дискриминација над старијима
3. Антидискриминациона пракса у раду са старијим особама
4. Успешна комуникација као мера превенције дискриминације у раду са старијима
5. Фактори ризика за дискриминацију особа оболелих од деменције
6. Поремећаји понашања особа оболелих од деменција
7. Специфичности поремећаја комуникације са особама оболелим од деменције
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм развија опште и посебне компетенције неопходне за унапређење рада са
корисницима.
Способност заштите најбољег интереса корисника
Знања и вештине за препознавање и заштиту старијих лица од занемаривања,
самозанемаривања, злостављања и злоупотреба

Развијање компетенције за уважавање, са једне стране начела равноправности
корисника, а са друге стране препознавање индивидуалних разлика међу старијима
Вештине конструктивне комуникације и асертивног приступа ради превенирања
дискриминације у раду са старијима
Развој знања и вештина у раду са лицима оболелим од деменције и и правилном
поступању како би се превенирала дискриминација и заштитила права дементних
лица на смештају
Развијање емпатских способности и стварања позитивног става прихватања
различитости
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Стручни радници и стручни сарадници у центрима за социјални рад и установама за
смештај одраслих и старијих лица.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Социјална и здравствена заштита одраслих и старијих лица. Крајњи корисници су
особе којима се пружају услуге смештаја.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Виша и висока стручна спрема.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Два дана (16 сати), едукативни садржај је тематски подељен и одржава се у виду
блокова предавања и радионица.

