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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА   
Циљ овог програма обуке је да социјални радници стекну вештине, знања и 
компетенције потребне за рад са особама којима је потребно палијативно збрињавање 
и њиховим породицама, у различитим окружењима. 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Главни очекивани резултат програма обуке је оспособљавање стручњака који се баве 
социјалним радом за пружање унапређених, на корисника усмерених и на потребама 
заснованих, услуга корисницима којима је потребно палијативно збрињавање. Програм 
се састоји од следећих сесија:  
• Социјални рад и палијативно збрињавање 
• Психосоцијална процена  
• Процена породица 
• Изазови у комуникацији  
• Деца и млади  
• Палијативно збрињавање маргинализованих група 
• Пружање подршке током туговања / ожалошћености одраслима и деци 
• Тимски рад 
Овај курс је посебно осмишљен за социјалне раднике, имајући у виду њихову улогу у 
заједници и надовезује се на претходне нивое едукације из палијативног збрињавања и 
заснива на резултатима савремених истраживања спроведених у Европи и САД.  
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Програм обуке је осмишљен тако да се надовезује на поменуте програме и даље 
развија вештине и компетенције социјалних радника који су прошли ниво I и II-1 ниво 
едукације из палијативног збрињавања (акредитоване од стране Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије). 
Кључне компетенције које ће бити развијене код социјалних радника путем едукације 
првог и другог нивоа су:   
• Вештине комуникације – виши ниво 
• Процена и планирање збрињавања 
• Разумевање контроле симптома болести и пружање подршке пацијенту 
• Планирање будућег збрињавања и залагање за то да пацијент планира сопствено 

збрињавање  
• Кључне вредности и знања у палијативном збрињавању 
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ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Овај програм обуке намењен је свим стручњацима који се баве социјалним радом (у 
складу са дефиницијом из Члана 136 Закона о социјалној заштити из 2011. године), без 
обзира да ли имају диплому факултета или високе школе (2 године) из области 
друштвених наука.   
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ   
Област на коју се програм обуке односи је подршка породици, а крајњи корисници 
програма обуке су одрасли и деца у Републици Србији којима је потребно палијативно 
збрињавање.  
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Право учешћа на овом програму обуке имају само полазници првог нивоа едукације 
„Принципи и филозофија палијативног збрињавања“ или едукације организоване у 
оквиру DILS пројекта (ниво I), као и првог дела другог нивоа едукације (ниво II-1) 
„Развој вештина и знања у области палијативног збрињавања 1“. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
2 дана/12 сати 


