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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

(максимум 2 стране) 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

НЕОДЛОЖНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И РАД МОБИЛНОГ ТИМА 

 

АУТОР ПРОГРАМА 

Николина Сучевић и Владан Јовановић  

 

КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 

Владан Јовановић, Београд, Раковица, Стојана Јанковића 6А улаз 3 стан 16, 

vldnjovanovic@yahoo.com, 063 241 832 

 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

Циљ програма обуке је обучавање учесника да савладају вештине организовања рада 

мобилног тима у центрима за социјални рад који пружа услуге неодложних 

интервенција, да додатно развију вештине процене приоритета и ризика, као и 

могућност да кроз обуку стекну знања о унапређењу сарадње локалним актерима 

(полиција, здравствене установе, судови, тужиоци…) 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм има следеће елементе који су међусобно повезани и усаглашени:  

Први дан  

1. Представљање учесника и програма обуке 

2. Улазни тест 

3. Теоријски концепти и формално правни оквир 

4. Основне карактеристике  неодложних интервенција 

5. Повезивање институција као ресурс Мобилног тима за неодложне интервенције 

Други дан 

1. Организовање рада мобилног тима за неодложне интервенције 

2. Одређивање степена приоритета и процена ризика 

3. Документовање рада и вођење евиденције 

4. Безбедност стручних радника и превенција синдрома сагоревања 

5. Сумирање, тест и евалуација обуке 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Програм је усмерен ка континуираном професионалном развоју. Овим програмом 

обуке унапређују се компетенције стручних радника и руководилаца у центрима за 

социјални рад. Заснован је на стручним и научним сазнањима, као и на практичним 

искуствима и сазнањима проистеклим из праксе, те у потпуности представља 

објективан и свеобухватан одговор на потребе утврђене у пракси стручних радника и 

руководилаца у Центрима за социјални рад, а посено на искуствима члановца 

Мобилних тимова за неодложне интервенције. 

  

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
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Програм је намењен обуци стручних радника и руководилаца у центрима за социјални 

рад, али може бити примењив и код стручних сарадника и сарадника у социјалној 

заштити, установама социјалне заштите, као и код других пружалаца услуга социјалне 

заштите.  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Програм се односи на следеће области у социјалној заштити: деца и млади; одрасли и 

старих; подршка породици. Крајњи корисници програма обуке су корисници 

социјалне заштите.  

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Ово је први програм обуке намењен водитељима случаја, тј. стручним радницима и 

руководиоцима у центрима за социјални рад. 

Предуслови за похађање обуке идентични су са предусловима за обављање послова у 

социјалној заштити наведених група професионалаца.  

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

Укупно трајање програма обуке је 12 (дванаест) сати обуке, подељених на 2 (два) дана 

тако да је омогућен ефективан рад.  

 

 


