
 

 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА:   

Обука за пружање социјално-едукативних услуга корисницима центара за 

социјани рад (ЦСР) који живе са HIV-ом и члановима њихових породица 
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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Обука запослених у институцијама социјалне заштите за пружање услуге социјално-

едукативног саветовања PLHIV и њиховим породицама кроз: 

• Упознавање запослених у ЦСР и другим институцијама социјалне заштите са 

адекватном терминологијом  

• Стицање савремених знања о болести са циљем да их адекватно примене у 

свакодневном раду и едукују саме кориснике, њихове породице и остале 

заинтересоване о овој болести. 

• Упознавање са међународним конвенцијама и домаћим законима везаним за ову болест  

• Упознавање се са организацијама које пружају подршку особама које живе са HIV-ом 
 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Тренинг се састоји из три модула. У првом је предвиђено упознавање са 

терминологијом, историјским и савременим сазањима о HIV-у/AIDS-у. У другом 

модулу учесници/е ће бити упознати са улогом институција социјалне заштите и 

њихових запослених у раду са особама које су директно или индиректно погођене HIV-

ом/AIDS-ом. У трећем је предвиђено упознавање са конкретним проблемима живота са 

HIV-ом кроз директан разговор са особама које живе са HIV-ом (People living with HIV, 

PLHIV). 

Програм је интерактвног типа и, кроз мноштво практичних и групних вежби, учесници 

ће бити у прилици да преиспитају сопствене стереотипе и/или предрасуде према овој 

популацији, као да их преиспитају кроз директан контакт са PLHIV и особама које са 

њима раде.  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да: 

• Усвоје и примене адекватну терминологију везану за HIV/AIDS и особе које живе са 

HIV-ом 

• Усвоје, примене и едукују кориснике и друге заинтересоване о савременим сазнањима 

о HIV-у/AIDS-у, доступним терапијама и правима ових особа 

• Адекватно и правилно процене и едукују кориснике и друге заинтересоване о ризицима 
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везаним за преношење инфекције и могућностима саветовања и тестирања на HIV, као 

и „позитивној“ превенцији 

• Упознају мрежу институција и удружења кроз која особе са HIV-ом и њихове породице 

могу остварити различита права и потребе (здравствене, правне, социјално-психолошке 

итд.) 
 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Запослени у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите (социјални 

радници, психолози, андрагози, педагози, специјални педагози, васпитачи, правници 

итд.) 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Програм обуке спада у област заштите и подршке маргинализованим друштвеним 

групама (конкретно - особама које живе са HIV-ом и њиховим породицама). 

Крајњи корисници/е су PLHIV појединци/ке и њихове породице (садашњи или 

будући корисници/е услуга центара за социјални рад и установа социјалне заштите). 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Запослени у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите (завршен 

правни или други друштвено-хуманистички факултет или виша школа). 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)  

Тренинг траје 2 дана (16 сати). 


