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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ је изградња компетенција професионалаца у социјалној заштити и пружалаца услуге
породичног смештаја одраслих и старих.
Специфични циљеви програма обуке су:
Упознавање учесника са законским оквиром за развој услуге породичног смештаја одраслих и
старих;
Упознавање учесника са савременим био-психо-социјалним приступом у пружању бриге одраслим
и старијим лицима;
Овладавање специфичним знањима за разумевање функционисања и способности корисника;
Овладавање вештинама активног слушања и вештинама комуникације са особама са
комуникацијским ограничењима;
Овладавање знањима и вештинама о адекватним начинима задовољавања потреба корисника;
Стицање специфичних знања и сагледавање значаја очувања снага и преосталих капацитета
корисника кроз индивидуализовани приступ;
Стицање знања за препознавање узрока изазовног понашања, развијање вештина за адекватан
одговор и подршку;
Стицање знања за препознавање ризика који отежавају ношење са губицима и препознавање
извора за овладавање губицима;
Стицање знања и вештина за препознавање злостављања и адекватну заштиту од истог;
Информисаност будућих хранитеља о мрежи подрке и значају неговања сарадничког односа;
Разумевање поступка заснивања породичног смештаја и важности припреме корисника и
хранитеља за реализацију истог;
Стицање знања о значају укључености у друштвени живот одраслих и старих на породичном
смештају;
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Садржај програма односи се на следеће области које су међусобно повезане и усаглашене: Шта је
породични смештај одраслих и старих и коме је намењен; Општи аспекти бриге о одраслима;
Комуникација са корисницима са комуникацијским ограничењима; Потребе и права одраслих и

старих; Превенција социјалне изолације; Губици; Заштита одраслих и старих од злостављања и
занемаривања; Заштита и унапређење здравља; Рад са изазовним понашањем и безбедност
корисника; Мрежа подршке; Заснивање породичног смештаја; Праћење квалитета бриге.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште компетенције које обука развија:
Знања и вештине професионалаца за реализацију програма припреме пружалаца услуге
породичног смештаја одраслих и старих;
Знања и вештине професионалаца за пружање адекватне подршке хранитељским породицама;
Знања и вештине пружалаца услуге за адекватну бригу о одраслим и старим на породичном
смештају;
Специфичне компетенције које развија су:
Знања и вештине за даљи развој услуге породичног смештаја одраслих и старих лица;
Знања и вештине за правовремено препознавање и адеквано задовољавање потреба корисника;
Знања и вештине за примену индивидуализованог приступа у заштити корисника:
Вештине комуникације са особама са комуникацијским ограничењима;
Знања и вештине за препознавање узрока изазовног понашања и адекватан одговор и подршку;
Знања и вештине за адекватну подршку корисницима који се суочавају са губитком;
Знања и вештина за препознавање злостављања и адекватну заштиту ;
Знања и вештине за превенцију социјалне изолације корисника;
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Стручни радници из система социјалне заштите
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Породични смештај /одрасли и стари
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
•

Професиналци запослени у социјалној заштити;

•

Мотивисани су да похађају програм обуке у целости и активно учествују у њему.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Програм обуке са професионалцима се изводи се у трајању од три дана, односно укупно 24
радна часа.
За пружаоце услуга Програм се реализује у трајању од 24 часа распоређених у 6 радних дана.

