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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Циљ је да овим програмом обезбедимо припрему, подршку  и оснаживање
хранитељских породица да кроз новостечене информације, знања, и вештине, постану:

- отвореније и спремније за прихват деце са тешкоћама у развоју
- да  потпуније разумеју  и задовоље  потребе детета,
- да  препознају и усвоје вештине поступања која воде ка превазилажењу или

ублажавању  последица  развојних тешкоћа детета
- да  обезбеде детету   максимално могућу интеграцију  у живот заједнице

Програм има такођер  задатак  да  оснажи професионалце  додатним знањима,
вештинама и информацијама како би они били спремни да хранитељским породицама
пруже правовремену и свеобухватну помоћ и подршку  у прихвату и подизању  детета
са Даун синдромом.
Посебни циљеви програма

 Основно право сваког  детета: ПРАВО НА ЖИВОТ У ПОРОДИЦИ-биолошкој,
усвојитељској или хранитељској.

 Знања, незнања и предрасуде о ДС :помоћ хранитељској породици да упозна
јаке и слабе стране детета са ДС

 Праћење и подстицање појединих сегмената дететовог развоја у породици.
  Принципи  ране развојне интервенције и познавање поступака које обезбеђују

превазилажење или умањење развојне тешкоће
 Успостављање квалитетне интеракције : хранитељ-дете са ДС

 Помоћ и подршка при  укључивању  детета у друге установе (васпитне-
образовне-спортске…)

 Дефинисање одговорности свих учесника у збрињавању дететових потреба

САДРЖИНА ПРОГРАМА
 Дете са Даун синдромом: узроци, учесталост
 Узроци напуштања детета са ДС од стране биолошких родитеља
 Даун синдром: карактеристике и особености
 Савремени концепт социјалне заштите деце са тешкоћама у развоју
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 Рана развојна интервенција
 Школовање деце са ДС
 Припрема прелазака детета у породицу хранитеља
 Развијање односа између хранитеља и детета
 Интеграција детета у ширу социјалну средину
 Хранитељ као члан тима рехабилитације и заштите детета

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм развија опште и посебне компетенције (знања и вештине) неопходне за
припрему и подршку хранитељским породицама за прихват и бригу о деци са ДС:
Код хранитеља:

- отвореност и спремност за прихват деце са
тешкоћама у развоју спремност за континуирано учење и партнерску

- сарадњу са тимом за подршку хранитељској породици
- способност препознавања и правовременог задовољавања  потребе детета,
- вештине подстицања и развијања емоцијоналне сигурности, компетенција,

адаптивног понашања  и максимално могућег осамостаљивања ради пунијег
укључивања у живот заједнице.

Код професионалаца:
 Вештине  асертивног начина представљања детета са развојним течкоћама
 Вештине мотивисања хранитељских породица за прихват деце са ДС
 Способност препознавања и правовременог реаговање на здравствене тешкоће

детета са ДС
 Способност организовања ране развојне интервенције у подстицању и унапређењу

сензомоторног и психомоторног развоја деце са ДС
 Способност пружања психосоцијалне подршке хранитељској породици приликом

укључивања детета у све сегменте и активности живота у заједници

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Хранитељи, водитељи случаја, саветници за хранитељсво, едукатори,супервизори,
васпитачи у дому

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Заштита и подршка деци и младима ометеним у психофизичком развоју.
Крајњи корисници услуге су деца са ДС којој је потребан смештај у хранитељску
породицу.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Програм могу похађати хранитељи који имају општу подобност за бављење
хранитељством, као и професионалци који испуњавају опште услове прописане за
радно место на коме су ангажовани, односно потребне квалификације за саветника за
хранитељство, водитеља случаја, супервизора.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (дана/сати)
Током два радна дана реализују се две сесије у укупном трајању од 16 сати


