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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ програма је адекватна обука реализатора услуга Лични пратилац детета 

како  

би се деци и породици обезбедила адекватна подршка и укључивање у ширу  

социјалну средину. 

Неки од специфичних циљева обуке су: 

1. Упознавање са свим аспектима развоја услуге Лични пратилац детета; 

2. Стицање вештина и адекватног знања за обављање услуге Лични пратилац  

детета; 

Ширењем знања о овој области, програм доприноси крајњем циљу, а то је  

очување квалитета стручног рада и подизање калитета услуге лични пратилац  

детета на нивоу локалне заједнице. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Систем социјалне заштите и социјална инклузија деце са инвалидитетом 

• Укључивање детета са тешкоћама у развоју у васпитно- образовни процес; Породица, 

окружење и средина у којој се реализује и пружа услуга Личног пратиоца детета 

• Могући позитивни и негативни утицаји на породицу 

• Информисање породице о покретању услуге 

• Вештине учешћа личног пратиоца у бризи о детету са тешкоћама у развоју; Улоге и  

одговорности Личног пратиоца, професионализам 

• Лични пратилац детета у васпитно- образовном систему 

• Покретење и фазе развоја услуге лични пратиац детета. 

 – информисање о услузи Лични пратилац детета; 

 – Избор Личног пратиоца детета (90мин) 

• Упознавање ЛПД и детета 

• Активности ЛПД и детета 

• Координација и супервизија услуге Лични пратилац детета 

• Партиципација корисника у услузи, Одрживост усуге ЛПД 

• Осврт на фазе развоја услуга 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Општа знања и вештине које обука пружа: 

o Знања и вештине за имплементацију услуге Личног пратиоца према 

потребама детета и његовог социјалног окружења; 

o Знања и вештине за имплементацију основних стандарда у заштити 
особа са инвалидитетом; 

o Знања и вештине за оставривање пуних потенцијала 
детета и његово осамостаљивање; 

 
Специфичне компетенције које обука развија су: 

o Знања и вештине потребне за унапређивање нових услуга (Лични пратилац 

детета) и организовање услуга на локалном нивоу; 

o Знања и вештине које су потребне како би Лични пратилац 
препознао потребе детета са тешкоћама у развоју; 

o Знања и вештине које су неопходне за функционисање ЛИчног пратиоца 
дета у породици и у васпитно- образовном систему; 

o Знања и вештине за препознавање потреба детета и у складу са тим 

одабир адекватног Личног пратиоца; 

o Знања и вештине за организацију заједничких активности 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Циљне групе, којима је обука намењена односе се на : 

 За особе које ће бити ангажоване као Лични пратилац детета постоје одређени 
услови      обуке : Имају минимум средњу стручну спрему, да су спремни да 

препознају и да се прилагоде потребама деце са тешкоћама у развоју, њиховим 
породицама и инклузивном образовању, да су спремни да похађају програм обуке 

у целости и да су спремни да у њему  активно учествују; 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ  

 

Област на коју се програм односи јесте Подршка особама и деци са инвалидитетом. 

Корисници програма јесу будући пружаоци услуге а крајњи корисници јесу деца са 

тешкоћама у развоју. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Предуслов за укључивање у програм је завршена средња школа. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Трајање програма обуке је три дана, укупно 24 сата.  


