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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ програма је изградња капацитета пружаоца услуга потребних за 

реализацију услуге Становање уз подршку 

Специфични циљеви су: 

-Упознавање са основним принципима на којима почива услуга СУП 

-Упознавање са свим фазама успостављања услуге СУП 

-Упознавање са минималним структуралним и функционалним стандардима услуге 

-Стицање и унапређење знања и вештина за вођење стручног поступка 

-Унапређење вештина саветника за осамостаљивање за превазилажење тешкоћа у раду 

са младима, корисницима услуге 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Садржај програма односи се на следеће области које су међусобно повезане и 

усаглашене и следећим редоследом ће се обрађивати током обуке: 

 

Први дан 

Модул 1. Услуге у заједници насупрот институционалном смештају младих 

Модул 2.  Услуга становање уз подршку – циљ, сврха, стандарди 

Модул 3. Рад са локалном заједницом 

 

Други Дан 

Модул 4. Стручни поступак у раду са децом и младима- пријем и процена 

Модул 5. Стручни поступак у раду са децом и младима- планирање и евалуација 

Модул 6. Млади на резиденцијалном и породичном смештају и кључни фактори за 

позитивни развој након напуштања система социјалне заштите, Принципи и вредности 

„Familylab“у раду са младима и напуштaње концепта „послушности“ 

Модул 7. Сумирање обуке, закључци, дисусија и евалуација 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Опште компетенције које програм развија су:  

• Знања и вештине за примену социјалног приступа у раду са клијентима; 
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• Знања и вештине за успостављање услуга у заједници и коришћење ресурса 

заједнице;  

Специфичне компетенције које програм развија су:  

• Знања и вештине потребне за успостављање услуге становање уз подршку;  

• Знања и вештине потребне спровођење стручног поступка унутар услуге;  

• Вештине за директни рад стручних радника са корисницима услуге; 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

1) Пружаоци услуге (стручни сарадници), водитељи случаја, саветници за 

осамостаљивање 

2) Особе које ће бити ангажоване у директном раду са корисницима, неговатељице 

3) Остали учесници (представници локалних самоуправа, координатори услуга у 

социјалној заштити, чланови удружења...) 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

Подршка деци и младима 

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

- млади узраста између 15 и 26 године који, по престанку смештаја у установи 

социјалне заштите или хранитељској породици, не могу или не желе да се врате у 

биолошку или сродничку породицу, нити су у могућности да започну самосталан 

живот; 

- млади узраста између 15 и 26 година, које немају могућности да и даље живе у 

биолошким или сродничким породицама, као алтернатива смештају у установу 

социјалне заштите или хранитељску породицу, односно ради оспособљавања за 

самосталан живот; 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

За стручне сараднике; водитеље случаја, саветнике за осамостаљивање услови су да: 

- Поседују факултетску диплому за обављање стручних послова у социјалној 

заштити (психолози, педагози, дефектолози, социјални радници, андрагози, 

специјални педагози) 

- Учествују у покретању и развијању услуге СУП 

- Имају претходно искуство у раду са маргинализованим групама 

- Спремни су да похађају програм обуке у целости и активно учествују у њему. 

За особе које ће бити ангажоване у директном раду са корисницима, неговатељице 

услови су да: 

- Имају адекватно образовање 

- Искуство у раду са маргинализованим групама 

- Да су спремни да похађају програм обуке у целости и активно учествују у њему; 

За остале учеснике (представници локалних самоуправа, координатори услуга у 

социјалној заштити, чланови удружења...) 

- Да су спремни да подрже развој и одрживост услуге 

- Да су спремни да похађају програм обуке у целости и активно учествују у њему; 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Програм обуке изводи се у трајању од два дана, односно укупно 16 радних часова. 


