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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

 
Општи  циљ  програма  је  допринос  обезбеђивању  квалитетне  услуге  смештаја  за 

одрасле   и  старе   кориснике   јачањем   компетенција  запослених  у   установама   за 

обезбеђивање и унапређивање квалитета живота корисника. 

Посебни циљеви 
1.   Стицање знања о  савременим теоријским концептима старења и старости; 

2.   Овладавање концептом квалитета живота старих особа; 

3.  Унапређење разумевања квалитета услуге смештаја, стручног поступка и 

терапеутско-рехабилитационо-социјалних услуга 

4.  Стицање основних знања и вештина мотивисања корисника за активно 

коришћење слободног времена 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Модул  1  –  овај  модул  садржи  теоријска  одређења  старења  и  старости,  посебно 

психолошке теорије старења због њиховог значаја за програм обуке и даје основне 

одлике старих људи на физичком, менталном, здравственом и социјалном нивоу. 

Модул 2 _ модул садржи одређења појм квалитета живота, посебно код старих људи, 

успостављљ везу између карактериситика личности и квалитета живота  и повезује овај 

концепт са концептом људских потреба и људских права; 

Модул  3  –  се  бави  услугом  смештаја  у  светлу  стандарда  квалитета,  областма  и 

подручјима рада  са  старима,  и  разматра  радно-окупационе  активности  у  оквиру 

социјалне услуге 

Модул  4  –  даје  конкретне  вештине  и  знања  за  мотивисање  старих  за  учешће, 

дефеибише факторе учешћа и посебно обрађује   значај радионице и њено креирање, 

као и  ненасилну комуникацију и активно слушање у раду са старима 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 

 
Посебне компетенције 

Након  завршеног  програма  обуке  учесници  ће  бити  оспособљени  да:  препознају 

промене у понашању старијих корисника које су резултат природног процеса старења 

и разумеју узроке њиховог настанка, као и ефекте на понашање и квалитет живота 

корисника; препознају и разумеју начин деловања ризико фактора у процесу старења и 

код   смештаја   у   установу;   препознају   и  разумеју   потребе   старих   корисника   и 

специфичности квалитета живота старих на смештају у установи; примењују основне 

вештина комуникације са старима уз уважавање карактериситика старења и старости; 

организују  слободно  време  старих  на  смештају  у  складу  са  њиховим  потребама  и 

способностима;  овладају  кључним вештинама  активирања  старих  корисника  за 

њихово  учешће  у  свакодневним  активностима;  креирају  и  реализују  радионицу  у 

складу са потребама и специфичним обележјима старих корисника 
 

 
 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм обуке је пре свега намењен запосленим у установама за смештај одраслих и 

старих корисника. 

Програм је такође намењен ангажованим особама које раде са старим корисницима у 

другим услугама у којима се организује слободно време остарелих корисника услуге. 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Област – заштита и подршка одраслима и старима. 

Крајњи  корисници  програма  –  одрасле  и  старе  особе  на  смештају  у  установама 

социјалне заштите. Корисници програма могу бити и старе особе у локалним услугама. 

 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Особе са завршеном најмање средњом стручном спремом запослене или ангажоване у 

установи за смештај одраслих и старих корисника   или у локалној услузи у којој се 

организује слободно време старих. 
 

 
 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Програм обуке траје 16 сати, односно 2 дана, уз могуће продужење на 2,5 дана. 


