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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

- Јачање компетенција личних пратилаца у циљу пружања подршке 

особама са сметњама у менталном развоју и побољшања квалитета њиховог 

живота 

- Развијање личних компетенција код личних пратилаца у циљу пружања 

адекватне подршке особама са сметњама у менталном развоју 

- Развијање компетенција које су потребне личном пратиоцу да адекватно 

разуме начин функционисања циљне групе 

- Развијање компетенција које ће послужити личним пратиоцима да охрабре 

корисника и блокирају могућност насилне комуникације 

- Развијање знања која су потребна да лични пратилац адекватно 

процени факторе ризика 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 

За реализацију горе наведеног циља обуку смо структирали по јасно дефинисаним 

методскимјединицама: 

1. Развој личних компетенција код личних пратилаца (понашање, начин 

комуникације, уверења, ставови и деловања) 

2. Упознавање са карактеристикама циљне групе са којом ће радити 

Прве две методске јединице предвиђене овим програмом обуке реализоваће се 

током првог дана трајања едукације, као својеврсна припремна активност за 

реализацију методских целинакоје су предвиђене за други дан трајања обуке. За други 

дан стручне обуке предвиђено је реализовање две методске јединице: 

3. Лични пратилац као спона између социјалне средине и кориника кроз 

превазилажење социјалне дистанце 

4. Превазилажење стресних ситуација на адекватан начин 

Реализација треће и четврте методске јединице предвиђена   је   за   други   дан 

обуке и подразумева развијање сложенијих компетенција за обављање посла личног 

пратиоца. 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

ОПШТЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

- Развијање социјалне осетљивости 

- Развијање осећаја за тимски рад 

- Развијање и неговање асертивног понашања и изграђивање и неговање 

културе ненаслине комуникације 

- Освешћивање ставова, стереотипа и предрасуда које   би   полазници 

програма обукемогли да имају према циљној групи са којом раде кроз 

стални критички однос премасвом говору и деловању 

 

ПОСЕБНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

- Стицање посебних знања и развијање потребних вештина за пружање услуге 

Лични пратилац 

- Упознавање са иновативним приступима социјалној заштити и новим 

стандардима у пружању подршке особама   са   инвалидитетом   унутар 

локалне заједнице 

- Упознавање са специфичностима циљне групе којој ће својим радом 

пружати подршку 

- Развијање   културе   и   језика   прихватања,    неговање    оних    личних 

особина које доприносе успешној комуникацији и развијању вештине 

посредовања између корисника и његове социјалне средине 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Програм је намењен усвајању потребних знања и развијању потребних вештина за 

пружаоце услуге Лични пратилац детета у циљу пружања што квалитетније услуге 

корисницима 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Програм се односи на децу са сметњама у функционисању и инвалидитетом као на 

једну од вишеструко социјално угрожених група у нашем друштву. Крајњи корисници 

су деца са инвалидитетом којима је потребна услуга Лични пратилац детета 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Завршен други степен стручне спреме као и изражена жеља за развијањем 

компетенција потребних за овај посао 

 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  
 
Планирано време реализације предложеног програма обуке је 16 радних сати, што 
подразумева реализацију садржаја током два дана, са по 8 сати. 

 


