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НАЗИВ ПРОГРАМА 

Знања и вештине у приступу корисницима са менталним поремећајем у систему 

социјалне заштите  
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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
1) Унапређење знања о особеностима психијатријских поремећаја, потребама и 

правима особа са менталним поремећајем, квалитету живота особа са 

менталним поремећајем (психотични поремећаји, поремећаји расположења, 

поремећаји личности, психооргански поремећаји) 

2) Унапређење вештина комуникације са корисницима са менталним поремећајем  

3) Унапређење знања и разумевања у сагледавању психосоцијалних потреба 

корисника са менталним пормећајем  

4) Допринети развоју мреже у заједници у раду са корисницима са менталним 

поремећајем и члановима њихове породице 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм је конципиран са циљем да се усвоје знања и вештине које ће омогућити 

остваривање квалитетнијих услуга које се пружају корисницима са менталним 

поремећајем  у систему социјалне заштите. Садржајем програма  су обухваћене теме 

које се односе на класификовање, дефинисање и особености психијатријских 

поремећаја у целини, са посебнм освртом на карактеристике психотичних  поремећаја, 

поремећаја расположења, поремећаја личности, психоорганских  поремећаја. Посебну 

целину садржаја програма представља сагледавање психосоцијалних потреба 

корисника са менталним поремећајем, а уз смернице за развијање  комуникације са 

корисницима у пракси. Кључне теме су ментално здравље, функционисање и 

прилагођавање  особа са менталним поремећајем, квалитет живота особа са менталним 

поремећајем, психијатрија у заједници, дестигматизација, међусекторска сарадња 

актера у приступу  и превенцији менталних поремећаја.     

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Програм доприноси стицању звања и вештине запослених у социјалној заштити и 

оријентисан је на развој и унапређивање компетенција професионалаца у области 

социјалне заштите. 
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1. Знања и вештине за примену неодложних интервенција у кризи у пружању помоћи и 

подршке   појединцима са менталним поремећајем и  њиховим  породицама    

2. Развијање вештина за израду индивидуалних планова подршке и програма заштите 

корисника са менталним поремећејем  

3. Примена знања и вештина усмерених на социјалну интеграцију, укљученост  и 

унапређење квалитета живота корисника са менталним  поремећајем кроз активирање 

њихових снага, капацитета и радних потенцијала   

4. Боље разумевање изазова и потреба особа са менталним поремећајем као 

маргинализоване друштвене групе   

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Корисници су професионалци у области социјалне заштите који су директно у 

контакту са  корисницима. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

1. Обезбеђивање квалитетних услуга у социјалној заштити  

- израда стандарда и унапређење квалитета услуга које се пружају у оквиру 

институција и служби социјалне заштите 

2. Јачање професионалних капацитета запослених у социјалној заштити  

-одговорности за реализацију стручног поступка (вођење случаја) у центрима за 

социјални рад и другим службама 

-специјализовани програми за посебне групе корисника 

 

Крајњи корисници су корисници услуга у социјалној заштити са менталним 

поремећајем (посебно осетљиви корисници) као и чланови њихових породица 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Висока школска спрема запослених у институцијама социјалне заштите који су у 

директном контакту са корисницима услуга.  

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

12 сати обуке (два дана рада) 


