
 

 

 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

„Становање уз подршку – општи принципи услуге и специфичности у раду са 

особама са аутизмом“ 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

 

1. доц. др Даниела Тамаш, дипломирани дефектолог – логопед 

2. Ана Борчански, студент специјалне едукације и рехабилитације, Медицински 

факултет Нови Сад 

3. Зорица Јешић, дипломирани дефектолог,  студент мастер студија специјалне 

едукације и рехабилитације, Медицински факултет Нови Сад 

4. Исидора Јанкелин дипломирани дефектолог, студент специјалне едукације и 

рехабилитације, Медицински факултет Нови Сад 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Даниела Тамаш, Облачића Рада 15, 21000 Нови Сад 

Е-маил: autizam.mp@gmail.com 

064/244-72-42 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Информисање и едукација учесника о: 

-  значајним предусловима за реализацију услуге становања уз подршку за особе са 

аутизмом и начинима њиховог остваривања - Концепт струка- родитељи - владин 

сектор (СРВ). 

- припреми особа са аутизмом за укључивање у програм становања уз подршку 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Садржај обуке заснован на теоријским основама, праћењу научно истраживачких 

достигнућа у овој области, реализацији сопственух истраживања, пројеката и 

практичном искуству у раду са децом са поремећајима из спектра аутизма и усклађен 

је са прописаним стандардима за обављање стручних послова. Учесници обуке кроз 

садржај програма добијају информације им омогућавају да квалитетније и потпуније 

реализују  стручне послове попут практичне примене инструмената за процену 

способности и интересовања особа са аутизмом у циљу израде индивидуалних 

планова, јачање њихових личних снага и потенцијала, радно ангажовање и подстицање 

њихове социјалне инклузије током реализације приипреме особа са аутизмом за 

становање уз подршку и пружања услуге становања уз подршку. 

 

На основу наведених теоријских поставки дефинисали смо следеће правце деловања у 

циљу стварања предуслова за становање уз подршку за особа са аутизмом које ћемо 

овим програмом обуке презентовати учесницима: програм припреме особа са аутизмом 
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за становање уз подршку, програм подршке породици, програм едукације особља, 

сензибилизација локалне заједнице. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Опште компетенције  

- Вођење стручног поступка: - процена потреба и стања корисника израда примена и 

евалуација ИПУ, поновна процена.... 

- Сензибилизација друштвене заједнице, умрежавање 

 

Посебне компетенције  

- Подршка младим и одраслим особама са аутизмом 

- Стварање предуслова за примену услуге становања уз подршку за собе са аутизмом. 

- Реализација услуге становања уз подршку за собе са аутизмом. 

- Подршка породици. 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Дефектолози, психолози, социјални радници, медицинске сестре, техничари. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Област: 

 заштите и подршке деци и младима, 

 заштите и подршке одраслим и старима, 

 подршке породици, 

 заштите и подршке особама са инвалидитетом 

 

Крајни корисници: 

Особе са аутизмом и њихове породице 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Искуство у раду са особама са аутизмом 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

 

Два дана, 16 сати. 


