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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Општи циљ обуке је унапређење социјалне заштите одраслих и старијих лица. 

Специфични циљеви обуке су: унапређење знања стручних радника и сарадника у 

установама за смештај одраслих и старијих лица из домена радне терапије, 

уједначавање праксе рада радних терапеута у установама за смештај одраслих и 

старијих лица и унапређење квалитета услуге домског смештаја за одрасла и старија 

лица 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  
У оквиру програма обуке обрађиваће се следеће теме: Увод (Закон о социјалној 

заштити, Правилник о стручним пословима у социјалној заштити), Значај примене 

радне терапије у условима домског смештаја одраслих и старијих лица (Дефиниција и 

поделе радне терапије, Радна терапија у домовима за смештај одраслих и старијих 

лица, Индивидуални приступ, Тимски рад, Мотивација корисника), Лик радног 

терапеута (Основни елементи понашања радног терапеута, Изглед радног терапеута), 

Методе примене радне терапије (Индивидуални и групни рад, Радионице/секције, 

Материјали који се користе у раду, Културно-забавне манифестације и излети), Рад са 

особама оболелим од деменција (Појам деменције, Комуникација са дементним 

особама, Улога радног терапеута у реализацији индивидуалног плана услуга (Процена 

функционалне способности, Учествовање у реализацији индивидуалног плана услуге) 

и Израда плана радне терапије у оквиру  индивидуалног плана услуга. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Кроз партиципативне технике и методе рада програм обуке омогућава развој општих и 

посебних компетенција неопходних за рад радних терапеута у установама социјалне 

заштите за смештај одраслих и старих лица. Овим програмом се постижу: вештине за 

рад у тиму и развијање тимског рада, вештине за примену интегралног приступа у 

идентификацији и адекватном задовољавању потреба одраслих и старих, вештине 

потребне за унапређење квалитета резиденцијалног збрињавања одраслих и старијих 

особа, вештине потребне за примену социјалне интеграције корисника и унапређење 

квалитета живота, уз очување њихових постојећих потенцијала, вештине 

индивидуалног приступа и рада у најбољем интересу корисника, вештине 

професионалног понашања, вештине решавања проблема неконфликтним методама. 

mailto:nikolico@ugcb.rs


 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Програм је намењен стручним радницима и стручним сарадницима. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Програм обуке се односи на заштиту одраслих и старијих лица у оквиру домског 

смештаја. 

Крајњи корисници програма обуке су одрасла и старија лица у оквиру домског 

смештаја. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Полазници програма обуке треба да буду запослени, или ће бити запослени, на 

пословима радних терапеута у установама за смештај одраслих и старијих лица, 

односно да су запослени као стручни радници у установама. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Програм обуке траје 16 сати (2 дана) 


