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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
 
Општи циљ програма обуке 
Стечене опште и стручне компетенције за непосредну реализацију циклуса вођења 
случаја. 
Специфични циљеви програма обуке 
•Усвајање знања о теоријским одређењима, основама методе вођења случаја и о 
законском оквиру и решењима који су основа за примену циклуса вођења случаја. 
•Упознавање са основним вештинама, знањима и вредностима (ставовима) водитеља 
случаја. 
•Стицање знања о свим фазама циклуса вођења случаја и вештине у примени 
пријема, процене планирања, поновног прегледа, мониторинга и евалуације. 
•Усвајање знања и вештина у вођењу докуметације, евиденције  и сачињавању 
налаза и мишљења водитеља случаја. 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 Теоријско одређење и основа методе вођења случаја 
 Дефинисање основних појмова 
 Законска решења и оквир за примену методе вођења случаја 
 Знање и вештине водитеља случаја 
 Циклус вођења случаја 
 Пријем 
 Процена 
 Посебне области процене и мотивација за променом 
 Сачињавање налаза и стручног мишљења 
 Планирање 
 Партиципација корисника 
 Опсервација, праћење и евалуација 
 Тимски рад 
 Вођење документације 
 Затварање случаја  

 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Опште компетенције 
Програма обуке омогућава да учесници могу да: 
• Користе сва стечена знања о теоријским основама и о релевантним законским 
решењима која су основа за примену циклуса вођења случаја.  



 

• Примењују знања, вештине и вредности које треба да буду усвојене од стране  
водитеља случаја.  
Посебне компетенције 
Програма обуке омогућава да учесници могу да (исходи учења):  

 Реализују све фазе циклуса вођења случаја. 
 Примењују знања и вештине у фази пријема, процене, планирања, поновног   

прегледа, мониторинга и евалуације.  
 Успешно воде неопходну документацију и евиденцију о циклусу вођења 

случаја. 
 Сачињавају налазе и мишљења водитеља случаја са свим прописаним 

елементима. 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Циљна група су сви стручни радници центара за социјални рад. Предуслов за 
похађање овог програма обуке је стечено најмање више и високо образовање  
друштвеног - хуманистичког смера. 
Методе реализација обуке примерена одабраној циљној групи. Предвиђена 
величина групе је између 10 и 20 учесника/ца. Обука је потпуно примерена 
одабраној циљној групи. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Развој општих компетенција у социјалној заштити.  
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Стручни радници у центрима за социјални рад и остали професионалци, који 
примењују метод вођења случаја. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
Oбукa за вођење случаја у центрима за социјални рад је конципирана тако да траје 
три дана, укупно 24 сати са паузама и обухвата 3 модула са 17 сесија, које су свака 
за себе посебна логичко тематска целина. 


