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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке је оспособљавање професионалаца из система социјалне
заштите и других релевантних система на нивоу локалне заједнице за примену
концепта на породицу усмерене подршке (Family centred practice), кроз промовисање
сарадничког односа и оснаживањем породице за проналажење решења проблема
ослањањем на сопствене снаге и стварањем предуслова за њено успешно
фунционисање и укључивање у заједницу.
Посебни циљеви:

• Разумевање значаја породичног окружења за децу са сметњама у развоју и
упознавање са емоционалним реакцијама породице на рођење детета са
сметњама и њиховим личним конструктима, проблемима са којима се ове
породице срећу и предпоставкама за функционалност породица деце са
сметњама у развоју

• Разумевање значаја сарадње са породицама деце са сметњама у развоју,
препознавање препрека за успостављање партнерског односа и предпоставки за
њихово превазилажење, упознавање са концептом на породицу усмерене
подршке и развијање вештине његове примене.

• Упознавање са био-психо-социјалним моделом процене и различитим
модалитетима рада са породицом као полазне основе за планирање непосредног
рада са породицом
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• Разумевање значаја сарадње породице са заједницом и упознавање са
различитим видовима подршке у циљу оснаживања породица за социјално
укључивање и самоорганизовање

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Садржаји програма су организовани у четири тематске целине:

1.   Основне карактеристике породица деце са сметњама у развоју

1.1. Значај породичног окружења за децу и младе са инвалидитетом

1.2. Емоционалне реакције породице на рођење детета са сметњама у развоју

1.3. Проблеми породица деце са сметњама у разцоју

1.4. Претпоставке за фунционалност породица деце са сметњама у развоју

2.   Значај успостављања сарадње са породицом

2.1. Сарадња породице и пружаоца услуге

2.2. Препреке за успостављање партнерског односа

2.3. Концепт на породицу усмерене подршке

3.   Непосредан рад са породицом

3.1. Процена потреба породице

3.2. Информисање

3.3. Саветодавни рад са породицом

3.4. Едукативни рад са породицом

3.5. Планирање непосредног рада са породицом

4. Породица у заједници

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:
• Примењују основна знања о приступима у раду са породицама деце са

инвалидитетом, која се базирају на савременим социо-инклузивним теоријским
поставкама

• Познају и примењују концепт на породицу усмерене подршке, који оснажује
унутрашње функционисање породице и њену успешнију сарадњу са
спољашњим окружењем.
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ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Стручни радници и сарадници у систему социјалне заштите и другим релевантним
системима који непосредно раде са децом са сметњама у развоју

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Подршка породици
Крајњи корисници:деца и млади са сметњама у развоју

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Завршена виша школа или четворогодишње студије друштвено-химанистичког
усмерења (социјални радници, психолози, педагози, андрагози, специјални педагози,
дефектолози и др.).

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
12 сати / 2 дана


