
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА:  
Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВИС)  у услугама 
социјалне заштите 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА  
Ружица Маџаревић 
Ивана Вулић 
Марко Банковић 
Марица Вукомановић 
Софија Петровић 
Ведрана Гашић 
Јована Павловић Радовановић 
 
КОНТАКТ ОСОБА  
Ружица Маџаревић 
Фондација Темпус 
Руже Јовановић 27а, 11000 Београд 
euroguidance@tempus.ac.rs 
0113342430 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

• Упознати полазнике са основним термина из области КВиС, релевантним 
политикама и ресурсима  на националном нивоу и европском нивоу. 
• Повећати ниво свести и разумевања важности и односа активности КВиС са 

услугама социјалне заштите. 
• Упознати полазнике са различитим активностима у области КВиС. 
• Оснажити полазнике за самосталном осмишљавање и извођење активности 

КВиС. 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Полазници ове обуке могу да сазнају о: основним појмовима у области каријерног 
вођења и саветовања (КВиС), улози активности КВиС у програмима социјалне заштите, 
смернице за креирање и извођење активности, као и ресурсима доступним на 
европском и националном нивоу које им стоје на располагању. Током обуке кроз 
интерактивне задатке учесници ће моћи да препознају у којим областима њиховог 
рада већ спроводе КВиС активности, превенствено каријерно информисање, које КВиС 
активности могу да им буду подршка у процесу пружања различитих услуга социјалне 
заштите и где у оквиру тих услуга могу да развију нове активности за кориснике услуга. 
Посебан акценат је на представљању које су им ресурси за то доступни на 
националном и европском нивоу. 
 



 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Након обуке  учесник: 

• Поседује основне информације о: основним појмовима у области КВиС, 

политикама на националном и европском нивоу, различитим активностима КВиС 

намењених ученицима у контексту образовних програма за одрасле   

• Идентификује разлоге, значај и позицију КВиС у свакодневним активностима 

спровођења обука. 

• Препознаје које КВиС активности већ спроводи у свом ради.  

• Познаје ресурсе које може да користи у осмишљавању и креирању активности. 

• Познаје релевантне партнерске организације  у својој средини са којима може да 

сарађује у области КВиС. 

• Уме да препозна теме у области КВиС које су релеватне за полазнике обуке. 

• Разуме везу између различитих активности и вештина управљања каријером 

• Идентификује нове активности које може да спроводи са корисницима својих 

услуга. 

• Уме да од понуђених изабере и прилагоди активности КВиС које може да 

спроводи са корисницима услуга. 

 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ: Обука је намењена за 
запослене стручне раднике и сараднике у акредитованим организацијама пружаоцима 
услугама социјалне заштите чије услуге имају за циљ да омогуће кориснику услуга 
самосталан живот и активно учешће у друштву, нпр. стручни радници и сарадници 
који воде процес креирања плана осамостаљивања или плана активације, као и сви који 
обављају основне стручне послове у социјалној заштити, специјализоване послове, 
послове васпитача и послове радно-окупационог терапеута. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ: подршка одраслим и старијим 
особама у социјалној заштити, подршка деци и младима  
И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:Млади и одрасли у систему социјалне заштите са којима 
је потребно развити запошљивост и план осамостаљивања, нпр. млади који напуштају 
алтернативни смештај, одрасли корисници који користе програме подршке 
минималном приходу 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: За 
укључивање професионалаца на ову обуке није потребно претходно предзнање и нема 
посебних предуслова. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: 1 дан, 6 сати ( укупно трајање је 7.5 сати:6 сати 
обуке и 1.5 сат пауза) 


