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НАЗИВ ПРОГРАМА: 

„ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ - Културно компетентна 
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КОНТАКТ ОСОБА  
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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

Општи циљеви обуке су: 

1) Унапређење знања, вештина и вредности у пракси и политици социјалног рада и 

социјалне заштите која је релевантна за културно разноврсне популације,  

2) Повећање културних компетенција запослених у систему социјалне заштите, 

3) Унапређење квалитета услуга социјалне заштите.  

 

Конкретни циљеви обуке: 

1. Професионалци у социјалној заштити едуковани да препознају облике различитости 

у заједници. 

2. Повећана осетљивост професионалаца у раду са маргинализованим заједницама које 

су високо осетљиве. 

3. Освешћене сопствене културне компетенције и потреба за рад на себи на изградњи 

индивидуалних вештина и капацитета за примену културно компетентне праксе у 

свакодневном раду. 

4. Професионалци у социјалној заштити упознати са практичним корацима ка 

изградњи културно компетентне организације. 
 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Теме које обука обухвата су: 

 

• Појам културе и културна аутобиографија 

• Културне различитости кao изaзoв зa прaксу сoциjaлнe зaштитe у Србиjи 

• Културни изазови, неразумевање, конфликти  

• Препреке у кроскултурној комуникацији 

• Карактеристике културно компетентног професионалца -вредности и принципи 

у раду 

• Развој културних компетенција на индивидуалном нивоу  

• Процена културног идентитета  и   културно компетентне интервенције 
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• Развој културно компетентне организације 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Програм обуке „ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УВАЖАВАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ - Културно 

компетентна пракса у социјалној заштити“ развија опште компетенције којима се 

унапређује квалитет постојећих услуга; компетенције којима се унапређују посебне 

области заштите; као и компетенције којима се уноси нов квалитет у систем 

организације социјалне заштите. Усмерен је на развијање општих компетенција 

ангажованих у установама и организацијама социјалне заштите. Предложени програм 

обуке  треба да допринесе јачању капацитета професионалаца у социјалној заштити да 

на професионалан начин одговоре захтевима посла, као и да допринесе бољем будућем 

планирању и стратешком развијању организација социјалне заштите.  

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Овај програм је намењен руководиоцима, службеницима, запосленима и ангажованима 

– професионалцима и волонтерима који желе да унапреде ниво и квалитет услуга које 

пружају корисницима. Програм је намењен  пружаоцима услуга у систему социјалне 

заштите и то: 

• Установама у систему социјалне заштите (Установе за смештај корисника, 

Центри за социјални рад..) 

• Организацијама цивилног друштва  

• Локалним самоуправама 

Конкретно, послови за чије обављање се реализацијом програма стичу и унапређују 

компетенције су: 

1. Основни стручни послови 6. послови радно окупационог терапеута 

2. Специјализовани стручни послови 7.послови лекара 

3.Супервизијски послови 
8.други стручни послови који подразумевају 

директан рад са корисником 

4.правни послови 9.стручни сарадници 

5.послови планирања и развоја 10.руководиоци 

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

Развој општих компетенција у социјалној заштити 

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Сви корисници система социјалне заштите 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Предуслов за похађање обуке је стечено више или високо образовање друштвеног или 

хуманистичког смера односно звање социјалног радника, педагога, специјалног 

педагога, дефектолога, правника, психолога и слично. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: 2 дана/ 16 сати  


