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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ програма обуке 

Стицање основних знања и вештина за примену метода вођења случаја у систему социјалне 

заштите. 

 

Специфични циљеви 

- Разумевање холистичког приступа у задовољавању потреба корисника социјалне 

застите. 

- Усвајање знања о цикличном карактеру метода вођења случаја и основним фазама у 

његовој примени. 

- Стицање знања о основним улогама водитеља случаја 

- Разумевање основних циљева, нивоа, садржаја и карактеристика процене потреба 

корисника,  снага и ризика.  

- Развијање вештина постављања питања за прикупљање информација, идентификовање 

потреба, снага и ризика. 

- Усвајање базичних принципа и практичних вештина планирања услуга, заснованих на 

партиципацији корисника.  

- Разумевање значаја тимског рада у примени метода вођења случаја, врстама тимова и 

разлозима за њихово формирање. 

- Разумевање основних концепата управљања обим посла, заснованог на улогама 

руководиоца и супервизијској подршци. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 

 

Програма обуке састоји се из следећих тематских целина: 

I Појам и карактеристике вођења случаја 

1. Увод у тренинг. 

2. Циљеви и карактеристике метода вођења случаја. 

3. Улоге стручних радника у примени метода вођења случаја. 

4. Тимски рад у примени метода вођења случаја. 

 

II Процена потреба, снага и ризика 

1. Пријемна процена, исходи и одређивање приоритета реаговања. 

2. Почетна процена – карактеристике, садржаји и циљеви. 

3. Усмерена процена – карактеристике и разлози за покретање 

 

III Планирање услуга и мера 
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1. Сврха и основни елементи плана 

2. Израда индивидуалног плана услуга 

3. Завршетак рада на случају и поновни преглед  

IV Управљање обимом посла  

1. Појам и значај управљања обимом посла. 

2. Улоге и задаци руководиоца. 

3. Супервизијска подршка. 

 

VI Евалуација трениинга 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 

 

ОПШТЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ 

Након похађања програма обуке полазници ће бити оспособљени да: 

- Разумеју холистички приступ у задовољавању потреба корисника, заснован на примени 

метода вођење случаја. 

- Разумеју принципе личне и професионалне одговорности, оснаживања и активне 

партиципације стручних радника и корисника у свим фазама стручних поступака.  

 

ПОСЕБНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ 

Након похађања програма обуке полазници ће бити оспособљени да: 

- Реализују различите облике процене, засноване на идентификовању потреба, снага и 

ризика присутних код корисника и у непосредном окружењу. 

- Одређују нивое приоритета реаговања у односу на идентификоване потреба, снаге и 

ризике. 

- У сарадњи са корисницима и другим значајним особама израђују индивидуалне 

планове услуга, базиране на принципима конкретности, разумљивости и мерљивости. 

- Препознају разлоге који упућују на затварање случаја. 

- Организују тимове у различитим фазама стручних поступака у односу на разлоге који 

имплицирају њихово формирање. 

- Разумеју значај и садржај управљања обимом посла, заснован на улогама руководиоца 

и супервизијској подршци. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Обука је намењена стручњацима који имају завршене основне струковне, основне академске и 

студије другог степена из: социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије и 

дефектологије. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 

Програм обуке односи се на опште компетенције неопходне за обављање основних стручних 

послова у социјалној заштити 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Нема посебних предуслова. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  
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