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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљ програма је развој компетенција стручних лица запослених у социјалној 

заштити у раду са децом и младима са тешкоћама, поремећајима и сметњама у развоју – 

како психолошке тако и психобиолошке природе. Специфични циљеви овог програма су: 

како стручњаци који раде у области социјалне заштите могу помоћи родитељима деце са 

сметњама у развоју да се боље носе са свакодневним стресовима; Како могу указати 

родитељима на поуздане изворе информација о поремећајима од којих пате њихова деца; 

Како стручњаци који раде у социјалној заштити могу помоћи родитељима да изграде 

капацитете који су им преко потребни – како ради њихове адаптације на поремећаје своје 

деце тако и ради саме њихове деце и њихове боље адаптације на социјалну околину.  

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦЕ 

Програм се састоји из два модула: Први модул је теоријски модул, у оквиру њега ће се 

полазници упознати са саветовањем, са проблемима са којима се суочавају родитељи деце 

са сметњама у развоју, као и начином рада са овом групом људи; Други модул је 

практични модул. У оквиру њега ће полазници практично, кроз технике играња улога 

провежбати стечено теоријско знање. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 

Опште компетенције 

Знање о томе шта је саветодавни рад генерално и шта он подразумева. 

Знање о проблемима са којима се суочавају родитељи деце са сметњама у развоју 

Знање о саветодавном раду са родитељима деце са сметњама у развоју. 

Знање о врстама саветодавног рада које се примењују у раду са родитељима деце са 

сметњама у развоју 
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Знање о ефектима саветодавног рада са родитељима деце са сметњама у развоју. 

 

Специфичне компетенције 

Свест о важности рада са родитељима деце са сметњама у развоју 

Практичне компетенције за рад са родитељима деце са  сметњама у развоју које ће стећи 

кроз вежбу играња улога. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Циљна група су стручњаци у области социјалне заштите који раде са децом са развојним 

поремећајима а повезано са тим и са њиховим родитељима (психолози, дефектолози, 

социјални радници, социолози, педагози, специјални педагози и други). Сви ови 

стручњаци су приликом свог академског образовања прошли барем неке предмете/курсеве 

усмерене на децу са развојним поремећајима и рад са њима. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Програм се односи на подршку породици  и подршку деци и особама са 

инвалидитетом. 

Крајњи корисници програма су родитељи деце са сметњама у развоју а последично и 

њихова деца. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

VII степен стручне спреме хуманистичких наука (социјални радници, психолози, 

педагози, специјални педагози). 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

 

Обука ће трајати један дан у дужини од 10 сати – 4 сата ће бити посвећено теоријском 

раду а 4 сата практичном раду. Између теоријског и практичног дела програма полазници 

ће имати паузу од 2 сата за оброк. 

 

 

 


