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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

Циљеви обуке су упознавање учесника са: 

- сексуалним развојем од детињства до одраслог доба и познавањем 

информација које дете на одређеном узрасту треба да поседује у складу са сексуалним 

развојем, 

- инструментима за процену и праћење способности уочавања и разумевања 

развојних промена у области сексуалног развоја и адекватног испољавања сексуалног 

понашања и за процену ставова према сексуалности особа са ИО и опште популације.  

- процесом израде индивидуалних планова подршке у области сексуалности 

особа са инвалидитетом. 

- актуелним програмима едукације особа са ИО и аутизмом о полном развоју и 

сексуалности у складу са специфичностима њиховог стања и индивидуалним 

карактеристикама. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Садржај програма упознаје учеснике са теоријским и практичним поставкама из 

области сексуалног развоја особа са инвалидитетом, њихове едукације,као и едукације 

њихових породица и стручног кадра чиме се доприноси унапређивању квалитета 

живота особа са инвалидитетом. 

 

1. Увод - Улазни тест и упознавање  

 

2. Едукативни део:  

 

Теорије сексуалног развоја  

Сексуалност и инвалидитет 

Значај рада са родитељима 

 

3. Практични део  



 

 

Приказ инструмената и едукација у вези коришћења и интерпретације 

Програми сексуалне едукације 

 

4. Завршни део  - дискусија. Излазни тест. Евалуација  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

1. Поседовање знања о савременим теоријским приступима о сексуалности уопште и 

њеном развоју 

2. Поседовање знања о савременим теоријским приступима о сексуалности особа са 

инвалидитетом ( особа са интелектуалном ометеношћу и аутизмом). 

3. Поседовање вештина практичне примене инструмената за процену развојног нивоа, 

способности и интересовања особа са инвалидитетом ( особа са интелектуалном 

ометеношћу и аутизмом у области сексуалног развоја и сексуалности у циљу израде 

индивидуалних планова услуга, јачање њихових личних снага и потенцијала у овој 

области. 

4. Поседовање знања о и вештина потребних у реализацији едукације о сексуалном 

развоју и сексуалности особа са инвалидитетом ( особа са интелектуалном ометеношћу 

и аутизмом). 

5. Поседовање знања и вештине пружања подршке породицама особа са ивалидитетом  

у домену сексуалног развоја и сексуалности у циљу унапређивања квалитета живота 

особа са ивалидитетом и њихових породица. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Цилјна група су стручни радници (дефектолози, психолози, социјални радници, 

педагози) у центрима за социјални рад и пружаоцима услуга у систему социјалне 

заштите намењених особама са инвалидитетом (Дневни боравци, Установе за смештај 

корисника...) 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

- подршка особама и деци са инвалидитетом 

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Програм је намењен је стручним радницима и сарадницима запосленим у 

установама пружаоцима услуга у систему социјалне заштите и то: 

• Дневни боравци, Установе за смештај корисника, Центри за социјални рад... 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Предуслов за похађање програма обуке је да полазници буду запослени у установама 

социјалне заштите и да имају минимум 4 степен стручне спреме. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

2 дана, односно 16 сати. 


