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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљ програма  је унапређење компетенција професионалаца из центара за социјални рад за 

успостављање и развијање услуге породични смештај за одрасла и стара лица и особе са 

инвалидитетом и едукацијa пружалаца услуге  који ће услугу пружати у складу са потребама и 

правима ове корисничке групе . 

 

Појединачни циљеви програма обуке: 

 

1. Стицање знања о савременим теоријским концептима старења и старости, одликама 

старости на физичком и психичком нивоу, сепарацији старих, функционисања старе особе 

као и знаковима старења и старости и њихов положај у систему социјалне заштите; 

2. Стицање знања о концепту услуге Породични смештај, процени опште подобности 

пружалаца услуге, процедурама у спровођењу услуге, основним правилима и аспектима 

услуге, условима за спровођење услуге у складу са законским оквирима, као и поступцима 

за афирмацију услуге и мотивисање потенцијалних пружаоца услуге; 

3. Стицање основних знања за процес пружања услуге и комуникационих вештина за рад са 

корисником услуге у складу са његовим карактеристикама и капацитетима, уз поштовање 

професионалног кодекса. 

 

САДРЖИНА  ПРОГРАМА:  

 

Модул 1 - Старење и старост  

Старење и старост; Дефинисање и поделе старења и старости; Одлике старења и старости; 

Старосна структура становништва у Републици Србији;Особе са инвалидитетом; Положај 

одраслих и старих особа и  особа са инвалидитетом у систему социјалне заштите 

Модул 2  - Услуга породичног смештаја за одрасла и стара лица и особе са  

       инвалидитетом 

Законски оквир за пружање услуге породичног смештаја; Успостављање услуге породични 

смештај за одрасла, стара лица и особе са инвалидитетом; Избор и општа подобност пружаоца 

услуге; Поступак за процену подобности пружаоца услуге; Склапање уговора између пружаоца 



услуга и центра за социјални рад о смештају корисника; Пружања услуге породичног смештаја – 

процедура; Процена опште подобности корисника; Партиципација корисника; Промоција, 

афирмација и развој услуге породичног смештаја за одрасла и старија лица; Информисање и 

мотивисање потенцијалних пружалаца услуге.  

Модул 3. Вештине, знања и технике професионалаца за пружање услуге 

Вештине комуникације; Комуникација са старијим особама; са особама ограничених 

комуникацијских способности; са особама у стресу; са особама са комуникацијским ограничењима 

(вид, слух) ; са особама са тешкоћама у говору; са особама са инвалидитетом; са душевно оболелим 

особама, особама с емоционалним тешкоћама; са агресивним особама.  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 

 

Опште компетенције  

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да усвоје и примењују кључна 

савремена знања о старењу и старости; о најзначајнијим здравственим стањима и променама у 

старости; разумеју и прихвате концепт услуге породични смештај за одрасла и стара лица и особе 

са инвалидитетом; усвоје процедуре за успостављање услуге и примене знања за промоцију  и 

афирмацију услуге; разумеју улогу и делокруг рада пружалаца услуге и усвоје знања и вештине за 

рад са корисницима услуге породични смештај за одрасла и стара лица и особе са инвалидитетом 

 

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, овладају кључним вештинама и техникама за препознавање и примену 

одговарајуће интервенције; препознају основне принципе  и аспекте на којима се пружање услуге 

заснива; особине пружалаца услуге којим се обезбеђује квалитет у раду са корисницима и овладају 

кључним вештинама за пружање услуге у складу са корисниковим  потребама и способностима 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Програм обуке је намењен стручним радницима центара за социјални рад и потенцијалним 

пружаоцима услуге.  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Развој опшатих компетенција професионалаца и пружалаца услуга у социјалној заштити  и 

подршка одраслим и старијим особама и особама са инвалидитетом у социјалној заштити.  
 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Високи степен образовања, професионално искуство у раду са категоријом одраслих и старих и 

особа са инвалидитетом као и лична мотивисаност и сензибилисаност за рад са овом категоријом 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Програм обуке траје 2 дана у укупном трајању од 16 сати. 


