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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 

 
 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА:  
ПАРТИЦИПАТИВНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА ЗАЈЕДНИЦЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛУГА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 
 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА:  
Нивес Радељић  
Жељко Јовановић 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
Нивес Радељић 
Народних хероја 41б/28, 11070 Нови Београд 
nives.zb@gmail.com ,  
тел: +381 11 311 46 97 /  моб: +381 63 895 47 26 
 
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  
 
Ојачати капацитете полазника обуке у знању и вештинама потребним за планирање 
развоја  области социјалне заштите: на нивоу заједнице, на нивоу организације и на 
нивоу услуга; 
Подстаћи међусекторску сарадњу социјалних актера и ставити је у функцију развоја 
програма и услуга из области социјалне заштите;  
Оспособити полазнике програма обуке за израду стратешких развојних докумената, 
структурираних по принципима логичке матрице, дефинисање индикатора и примену 
метода мониторинга и евалуације  
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 
Садржина програма обухвата 10 методских јединица намењених усвајању корака у 
планирању и партиципативних метода стратешког планирања: израда визије, мисије, 
система вредности и понашања, СWОТ и ПЕСТЕ анализе, анализе програма и услуга, 
анализе социјалних актера, табеле кључних релација, дефинисање кључних питања и 
одговора, структуирање стратешких одлука по логичкој матрици, дефинисање 
индикатора и процедура мониторинга и евалуације. Садржај обуке о методама 
модификује се у односу на то да ли је сврха обуке планирање развоја у заједници, или 
планирање развоја организације, или планирање услуга.  
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
Усвојене и увежбане партиципативне методе планирања; 
 

 1

mailto:nives.zb@gmail.com


Пројекат „Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у РС” 
Министарство рада и социјалне политике 

 

 2

Способност да се у подручју социјалне заштите и социјалне политике у заједници 
планирају потребе за услугама и програмима, број корисника (регистрованих и 
потенцијалних), процењују квалитет постојећих и планирају одрживост нових услуга 
са увидом у економску цену сваке услуге и њену ефективност; 
 
Овладавање  механизмима праћења промена у области социјалне заштите и социјалне 
политике и окружењу  (пројекција утицаја на корисничке групе и заједницу у целини);  
Вештине планирања развоја организације у односу на капацитете потребне за 
испуњење стручних стандарда и норматива.  
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Циљну групу професионалаца за обуку чине: запослени у систему социјалне заштите, 
представници организација цивилног друштва,  представници локалних самоуправа, 
представници  профитног сектора,  друге јавне службе и локална заједница у целини, 
Министартсво рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије  
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Унапређење организационо методолошких вештина запослених.  
 
Крајњи корисници су директни корисници права и услуга из система социјалне 
заштите, маргинализоване групе у заједници и групе у ризику да то постану. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Основни предуслов за укључивање професионалаца на обуку дефинише чињеница да 
су важни актери у креирању и спровођењу свих сегмената области социјалне заштите, 
а у складу са њиховим надлежностима, улози и компетенцијама унутар система 
социјалне заштите и сродних система од значаја за социјалну заштиту. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
 
21 сат (3 дана) 


