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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

Програм обуке за рад са тешко визуелно оштећеним (слепим и слабовидим) 

особама у домовима за старе и геронтолошким центрима  

“Благо оном ко је слепом око” 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

Татјана Алексић 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Татјана Алексић 

Видовданска 66, 31000 Ужице 

bjelict@yahoo.com  

031513182; 0641044019 

 

 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

 

1. Сузбијање и подршка сузбијању дискриминације особа са инвалидитетом(тешко 

визуелно оштећених особа). 

2.  Омогућавање заједничког институционалног становања тешко визуелно 

оштећених старих и видећих старих корисника у институционалном смештају. 

3. Унапређење нивоа социјалне сигурности и побољшање квалитета живота 

старих(одраслих) са тешким визуелним оштећењима.  

4. Оспособљавање запослених у институционалном смештају да раде са тешко 

визуелно оштећеним старима (одраслима) на најсигурнији и најбезбеднији начин. 

5. Да повећамо број установа социјалне заштите које ће програмом обуке створити 

инклузивни систем заједничког живота слепих и слабовидих корисника са видећима. 

6. Запошљавање лица са хендикепом на програму едукације (један од едукатора). 

7. Стандардизација нивоа услуга у институционалном смештај. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм едукације садржи четири активно- креативне радионице кроз које ће 

полазници едукације стећи јасну слику о томе како виде лица са тешким визуелним 

оштећењима и какве су њихове потребе у заједничком смештају са видећим 

корисницима.Избор уско стручних едукатора у овој области створиће јасну слику и 

развити код учесника одговарајуће компетенције  за стварање инклузивног система 

вредности.У активно-креативним радионицама полазници ће користити радни 

материјал који тачно осликава вид тешко визуелнио оштећених корисника (наочаре са 

стаклима тешких визуелних оштећења), тако да проласком кроз симулиране животне 

ситуације полазници обуке са  овом врстом наочара и осталом асистивном опремом, 

тешко визуелно оштећених корисника,стичу јасну слику проблема тешко визуелно 

оштећених,на сопственом искуству и ризике на које наилазе.  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

1) Јачање професионалних капацитета у институцијалном смештају. 

2) Учесници едукације ће бити оспособљени да примене знања стечена на обуци. 
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3) Учесници обуке ће бити оспособљени да помогну корисницима у ситуацијама 

повећаног ризика. 

4) По завршеној едукацији учесници ће бити оспособљени за пријем тешко 

визуелно оштећене особе у инстиитуционални сместај. 

5) По заврсеној едукацији учесници препознају потребу за даљим усавршавањем. 

6) Након завршене обуке учесници едукације ће бити у могућности да побољшају 

тимски рад и проток информација у тиму од најнижег ка највишем ступњу аутономије.  

7) Учесници обуке ће бити оспособљени за рано примећивање потешкоћа у виду 

код видећих корисника и адекватно реаговање по примећивању. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

У циљну групу спадају сви запослени у институционалном смештају старих,од 

неговатељица до управника, који ће имати свакодневни контакт са тешко визуелно 

оштећеним корисницима. Програм је осмишљен тако да га похађају заједно лица са 

различитим степеном аутономије у пословном деловању  ради поспешења  протока 

информација кроз тим  установе.  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Програм се односи на заштиту и подршку старима, односно старима тешким 

визуелним оштећењима-слепим и слабовидим.  

Крајњи корисници су стара лица са тешким визуелним оштећењима. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Потребан је минимум трећи степен стручне спреме. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

1 дан / 6 сати и 15 минута 

 

 

 


