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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Циљеви програма обуке су усмерени на упoзнaвaњe и oвлaдaвaњe сaврeмeним
приступимa, вештинама и знањима и развоју и унапређењу општих и посебних
компетенција неговатељица – домаћица неопходних за реализацију задатака и
активности у оквиру услуге помоћ у кући за особе са моторичким поремећајима.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Модул 1
1. Основе психологије лица са инвалидитетеом
1.1. Увод у обуку
1.2. Инвалидност (појам, дефиниција, класификација)
1.3. Развој личности, Телесна шема – представа о телу
1.4. Особености психолошког развоја особа са инвалидитетом
1.5. Мотивација и процес прилагођавања особа са инвалидитетом
2. Психосоцијална и персонална подршка, Исхрана корисника
2.1. Категорије животних навика, Остваривање животних навика/потреба, Врсте
помоћи
2.2. Помоћ у обезбеђивању исхране корисницима, Режим исхране
2.3. Припремање намирница, Узимање оброка
3. Практични део обуке
4. Помоћ у очувању стања тела и одржавању личне хигијене
4.1. Спавање и одмор
4.2. Физичка кондиција, Духовно и ментално стање
4.3. Нега тела, Облачење, Хигијена излучивања
4.4. Здравствена нега
5. Практични део обуке
5.1. Тест провере знања
5.2. Евaлуaциja

Модул 2
6. Комуникација и комуникационе вештине
6.1. Основе теорије комуникације, Технике комуникације
6.2. Комуникација са децом, младима и одраслима са инвалидитетом и са
породицом корисника
6.3. Практични део обуке
7. Мобилност и трансфер особа са моторичким поремећајима
7.1. Могућности кретања корисника са моторичким поремећајима
7.2. Врсте ортопетских помагала и употреба
7.3. Заштитни положаји у превенцији професионалних обољења
7.4. Основне врсте трансфера / практични савети
7.5. Врсте помоћи при кретању и транспорту корисника
8. Становање и документација
8.1. Одржавање стана
8.2. Коришћење намештаја и друге опреме и уређаја
8.3. Упознавање са документацијом која прати услугу, Радни налози и Радне листе
8.4. Практични део обуке
9. Провера знања и евалуација
9.1. Тест провере знања и Завршна провера практичне оспособљености полазника
Евaлуaциja и завршетак семинара
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм је усмерен на развој општих компетенција сарадника (неговатељицадомаћица) и других ангажованих у непосредном раду са корисницима услуге помоћ у
кући за циљну групу деце, младих и одраслих особа са инвалидитетом са моторичким
поремећајима.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Циљна група професионалаца за обуку су незапослена лица са евиденције Националне
службе за запошљавање.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм обуке развија општа знања и вештине за обављање послова у социјалној
заштити у пружању подршке особама и деци са инвалидитетом, којима се развијају
опште компетенције релевантне за унапређење квалитета живота што обухвата
координисан приступ у:
‐
задовољењу основних животних потреба у кући и ван куће
‐
задовољењу социјалних потреба и
‐
пружању подршке породици особе са моторичким поремећајем
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
За непосредне пружаоце услуге (неговатељице - домаћице), предуслови за укључење у
програм обуке су завршен I, II, III и IV степен стручне спреме.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ:
Програм обуке изводи се у трајању од девет (9) дана у оквиру два модула. Један модул
траје пет (5) дана, а други три (3) дана, док је један (1) дан предвиђен за завршну
проверу практичне оспособљености полазника,

