
РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА
Припрема и подршка хранитељској породици  за прихват детета са умереном
ометеношћу у менталном развоју
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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА :
Циљ програма је унапређење знања, вештина и мотивације хранитељских,
усвојитељских и биолошких породица за прихват деце са степеном умерене
ометености у менталном развоју .
Програм се може користити и за оснаживање стручњака у процесу подржавања
породице која брине о детету са ометеношћу у развоју

САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Познавање карактеристика  когнитивног, емоционалног и социјалног развоја деце

са ометеношћу у менталном  развоју и разумевање значаја породичног окружења за
њихов развој.

2. Процена потреба детета и могућности окружења  да адекватно  одговори на њих.
3. Израда и примена индивидуалног плана подршке и улога хранитеља у овом

процесу.
4. Подршка родитељима ( хранитељима, старатељима, усвојитељима и биолошким

родитељима) као партнерима у процесу бриге о детету.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
Програм развија опште и посебне компетенције (знања и вештине)  неопходне за
припрему  породице (хранитељскеј, усвојитељске, биолошке) за прихват и бригу о
деци са степеном умерене ометености  у менталном развоју, и то:

1. Познавање карактеристика  когнитивног, емоционалног и социјалног развоја деце
са ометеношћу у  менталном развоју,

2. Обезбеђење адекватног породичног окружења у процесу подстицања развоја и
реализацији развојних потенцијала детета ометеног у развоју;

3. Препознавање снага и потреба у индивидуалном развоју детета са степеном
умерене ометености у менталном развоју, као и начина задовољавања потреба;

4. Учешће (партиципација)  у изради и примени  индивидуалног плана подршке
развоју детета ометеног у развоју у сарадњи са стручњацима
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5. Учешће у спровођењу „предах“ хранитељства за децу са степеном умерене
ометености у менталном развоју

Када се примењује за оснаживање професионалаца који подржавају породицу он код
њих развија следеће компетенције:
1. Разумевање значаја благовремено обезбеђеног породичног окружења у процесу

подстицања развоја и реализацији развојних потенцијала детета ометеног у
развоју;

2. Израда и примена  индивидуалног плана подршке развоју детета ометеног у
развоју;

3. Вештине развоја услуга подршке  на локалном нивоу ...
4. Посебна знања за подршку хранитељским породицама које брину о деци  са

умереном ометеношћу у менталном развоју..
5. Вештине представљања  детета позитивним речником и заступања.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је првенствено намењен хранитељима,  може се користити и за обуку
стручњака који врше припрему и подршку  усвојилаца, старатеља који дете прихватају
у своју породицу, као и биолошких породица које преузимају децу са смештаја.
Програм се може користити и за оснаживање стручњака који подржавају породицу.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Заштита и подршка деци и младима ометеним у психофизичком развоју.
Крајњи корисници су деца  и млади  којој је потребно обезбедити породично
окружење.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Завршена прописана основна обука за хранитељство, важећа потврда
за бављење хранитељством.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (дана/сати)
4 сесије по 4 часа


