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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ:
Оснаживање хранитељске породице као пресутног чиниоца у процесу (ре)социјализације
и социјалне инклузије особе са менталним и / или интелектуалним инвалидитетеом кроз
очување базичних породничних односа и усвајање образаца препознавања, прихватања и
задовољења потреба корисника
Специфични циљеви:
 Ојачавање компетенција хранитеља кроз сензибилизацију за специфичности
начина функционисања особа са менталним и/ или интелектуалним инвалидитетом
 Ојачавање хранитеља кроз стицање знања и развијање вештина за препознавање и
задовољавање потреба корисника услуге специјализованог хранитељства
 Ојачавање компетенција хранитеља да кроз јасно дефинисане активности и
креирање ритма дана ојачају структуру породице
 Ојачавање компетенција хранитеља за коришћење образаца успешне комуникације
у циљу очувања структуре породице
 Ојачавање компетенција хранитеља кроз сензибилисање за препознавање
доступних социјалних ресурса у заједници и препознавање важности
партиципације корисника у локалној заједници
 Превенција продичног насиља – занемаривања, злостављања, повређивања и
напуштања особа са сметњама у менталном и / или интелектуалнном
функционисању
 Подстицање процеса индивидуализације друштва у целини

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм под називом Специјализовано хранитељство као пут до социјалне инклузије
структуиран је кроз пет узрочно последично повезаних методских јединица које за циљ
имају развој нових стручних и личних компетенција код полазника. Програм обухвата
реализацију следећих методских целина:
1. Сензибилисање хранитеља за специфичности начина функционисања особа са
менталним и/или интелектуалним инвалидитетом
2. Унапређење знања и вештина хранитеља за препознавање и задовољавање потреба
особа са менталним и/или интелектуалним инвалидитетом
3. Обука хранитеља да кроз јасно дефинисане дневне активности јачају структуру
породице
4. Обука хранитеља да кроз јачање комуникационих вештина оснажују структуру
породице
5. Сензибилисање хранитеља за препознавање ресурса у локалној заједници и
препознавање важности партиципације корисника у локалној заједници
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Реализовањем горе наведених садржаја развијамо следеће компетенције:
Опште компетенције:
 Сензибилисање за потребе угрожених, маргинализованих друштвених група
 Развој вештине успешне комуникације унутар породице
 Развој вештине успешне комуникације са широм друштвеном заједницом
Специфичнекомпетенције:
 Усвајање вештине комуникације везане за специфичности стања у коме се
корисник налази
 Развијање вештине посредовања између корисника и друштвене заједнице и
сервиса социјалне подршке унутар исте
 Развијање вештине успешног организовања дневних активности и креирања ритма
дана за кориснике
ЦИЉНА ГРУПА КОЈОЈ ЈЕ ПРОГРАМ НАМЕЊЕН
Програм је намењен усвајању потребних знања и развијању потребних вештина за
пружаоце услуге специјализованог хранитељства у циљу пружања што квалитетније
услуге корисницима.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм се односи на особе са сметњама у менталном и/или интелектуалном
функционисању
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА НА ОБУКУ
Породични смештај ("Сл. Гласник РС", бр.. 18/2005 i 72/2011 – др. закон) регулисано је
шта представља хранитељство, ко може бити хранитељ, а ко не.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
2 дана/12 сати

