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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА            

НАПРЕДНИ ТРЕНИНГ ЗА АУТРИЧ РАДНИКЕ 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА         

Александар Прица 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Александар Прица, 064 25 29 181 

aleksandar.prica@asocijacijaduga.org.rs  

Асоцијација ДУГА Шабац 

7 октобар бр. 1 Јевремовац , 15001 Шабац 

015/386-297 

   

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ програма обуке је допринос обезбеђивању економичног, доступног, 

адекватног, одрживог и инклузивног превентивно социјалног метода рада за рањиве 

популације тешко доступне систему социјалне заштите са сетом услуга које се пружају 

у социјалном окружењу корисника ван институционалног оквира. 

  

Специфични циљеви су следећи: 

• Стицање напредних знања о аутрич методу. 

• Оспособљавање и мотивација за планирање и пружање превентивних 

услуга. 

• Оспособљавање за адекватно мапирање локација на којима се налазе 

најрањивији чланови друштва. 

• Оспособљавање за адекватну процену сопствених безбедносних ризика 

на терену. 

• Оспособљавање за адекватно планирање смањења сопствених 

безбедносних ризика на терену. 

• Интеграција сазнања и примена аутрич метода  у пракси. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Тренинг се састоји од три модула. Први је намењен  уводу и стицању знања о аутрич 

раду и минималним стандардима и услугама у оквиру аутрич рада. Други је намењен 

мапирању локација на којима се корисници досежу, односно на којима се аутрич 

спроводи. Трећи је намењен оспособљавању за практичан рад, односно упознавању са 

конкретним примерима, како концепт можемо применити у раду са корисницима али и 

како повећати сопствену безбедност на терену. 

 

Ова обука ће бити спроведена у оквиру дводневног тренинга (укупно 16 сати), од тога 

ефективног рада 13 часова и 3 часа пауза (четири кафе паузе и две паузе за ручак) 

током кога ће бити комбиновано неколико метода рада (интерактивна предавања, 

вежбе радионичарског типа, групна и вођена дискусија...) посебно усмерених на 

активно учешће присутних и савремене теорије учења одраслих (са акцентом на 

практичну примену стечених сазања). Тренинг је намењен за групе од 15 до 20 

учесника.  
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Опште компетенције:  

           Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да: 

 

• Примењују метод аутрич-а у свакодневном раду са корисницима. 

• Примењују метод аутрич-а како би повећали обухват најрањивијих чланова 

друштва. 

• Препознају начине на које је могуће адекватно радити на превенцији. 

 

Посебне компетенције: 

Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да: 

 

• Препознају могућности за повећање превентивног деловања. 

• Процене стварне ризике корисника и у складу са њима им пруже адекватну 

подршку или упуте на другог пружаоца услуга. 

• Препознају могућности за повећање сопствене безбедности на терену. 

• Мапирају локације на којима могу досећи најрањивије чланове друштва. 

• Примене најновије технике у комуникацији и саветовању. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Полазници обуке су стручни радници, стручни сарадници и сарадници стручних 

радника у систему социјалне заштите. 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Крајњи корисници су особе из рањивих друштвених група који су често недоступни 

систему социјалне заштите или другим системима или су системи њима тешко 

доступни. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

Програм обуке спада у област развоја општих компетенција у систему социјалне 

заштите. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Нема посебних предуслова. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

Тренинг траје 2 дана (16 сати). 


