РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
НАЗИВ ПРОГРАМА: Оснаживање стручних радника за реализацију услуге
лични пратилац детета
АУТОРИ ПРОГРАМА:
Др Јасмина Ковачевић, Мр Светлана Главинић, Дипл. психолог, Милка Караклајић,
Дипл. дефектолог, Мирјана Оцокољић;
РЕАЛИЗАТОРИ ПРОГРАМА:
Дипл. деф. Ана Драгoјевић, Дипл.деф. Милош Илић, Дипл.псих. Наташа Ракић;
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
Светлана
Главинић,
Ул.
Венијамина
Маринковића
бр.
6,
Ивањица,
dcsunceivanjica@gmail.com, тел: 032/662397, 032/661244, 0606623970;
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке
Унапређење компетенција стручних радника за примену функционалних стандарда у
реализацији услуге лични пратилац детета.
Оспособљавање учесника за процену, планирање и вођење евиденције и документације
корисника, услуге лични пратилац детета заснованих на поставкама социо-инклузивног модела
усклађен са минималним стандардима квалитета.
Посебни циљеви:
•

Упознавање са минималним стандардима, сврхом услуге, улогама и одговорностима
кључних актера и активностима у систему социјалне заштите и образовања;

•

Унапређење компетенција стручних радника за реализацију процене корисника услуге
лични пратилац детета;

•

Унапређење компетенција стручних радника за реализацију фазе планирања и
спровођење индивидуалног плана услуге (ИПУ) у услузи ЛПД;

•

Усвајање знања о вођењу евиденције и документације у услузи ЛПД.

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм обуке садржи следеће модуле:
1.
Модул – Научна заснованост и савременост програма - савремени социјални
рад, теоријски основ и научна заснованост;

2.
Модул – Услуге социјалне заштите – полазници ће се упознати са минималним
стандардима, сврхом услуге ЛПД, улогама и одговорностима кључних актера,
активностима услуге ЛПД;
3.
Модул – Процена корисника услуге ЛПД, израда индивидуалног плана услуге
за кориснике услуге ЛПД– учесници ће стећи знање о методологији процене корисника
услуга и изради ИПУ;
4.
Модул - Вођење евиденције и документације, вођење досије корисника услуге
ЛПД – учесници ће стећи знања о вођењу евиденције и документације према
правилнику о евиденцији и документацији у социјалној заштити и вођењу досијеа и
регистра корисника услуге ЛПД;
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште компетенције
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени за:
Процену, планирање и координацију услуге ЛПД, заснованих на поставкама социоинклузивног модела усклађен са минималним стандардима квалитета.
Посебне компетенције
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени за:
• Адекватну процена корисника услуге ЛПД;
• Израда ИПУ корисника услуге ЛПД;
• Вођење евиденције, документације, досијеа и регистра корисника услуге ЛПД;
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Стручни радници запослени/ангажовани на пружању социјалних услуга у систему
социјалне заштите.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Област социјалне заштите, корисници услуге ЛПД у систему социјалне заштите.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
За стручне раднике предуслов је стечено високо образовање друштвено хуманистичког
смера.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ у сатима (дана/сати) – Два дана / 14 сати.

