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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
 
1. Развој знања и вештина за успостављање и пружање подршке  деци са сметњама у 
развоју, односно инвалидитетом кроз пратњу у превозу. 
2. Обезбеђивање редовности похађања наставе и пружање подршке у процесу 
инклузивног образовања и социјалне инклузије. 
3.  Јачање капацитета породице и очување њених ресурса.  
4.  Допринос побољшању положаја деце и особа са сметњама у друштву и њиховог 
стварног прихватања. 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 
За  реализацију  горе  наведеног  циља  обуку  смо структирали  по јасно  дефинисаним  
методским јединицама: 
1.Развој  личних и професионалних компетенција код полазника обуке (начин  
комуникације, уверења, ставови и деловања) 
2.Упознавање са карактеристикама циљне групе са којом ће радити 
3.Улога и опис посла сарадника/пратилаца у превозу  
4.Превазилажење стресних ситуација на адекватан начин 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
ОПШТЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 

- Развијање социјалне осетљивости 
- Развијање осећаја за тимски рад 
- Развијање   и   неговање   асертивног   понашања   и   изграђивање   и   неговање   

културе ненаслине комуникације 
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- Освешћивање  ставова,  стереотипа  и  предрасуда  које  би  полазници  
програма    обуке могли  да  имају  према  циљној  групи  са  којом  раде   

- Стицање општег знања о групној динамици циљне групе 
 

ПОСЕБНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
 

- Стицање посебних знања и развијање потребних компетенција за пружање 
подршке деци са сметњама у развоју у превозу 

- Упознавање са иновативним приступима социјалној заштити  
- Упознавање  са  специфичностима  циљне  групе  којој  ће  својим  радом  

пружати подршку 
- Развијање   културе   и   језика   прихватања 
- Неговање   асертивне и ненасилне комуникације   
- Стицање знања о примени конкретних поступака у раду са децом са сметњама у 

развоју 
 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Програм  је  намењен  усвајању  потребних  знања  и развијању  потребних вештина  за  
лица која ће обављати посао пратиоца у превозу у циљу пружања што квалитетније 
подршке корисницима, као и стручним радницима и сарадницима ради унапређења 
професионалних компетенција у оквиру послова социјалне заштите 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Програм се односи на децу са сметњама у функционисању и инвалидитетом као на 
једну од вишеструко социјално угрожених група у нашем друштву. Крајњи корисници 
су деца са инвалидитетом којима је потребна подршка обученог лица у превозу 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Завршен други степен стручне спреме као и изражена жеља за развијањем 
компетенција потребних за овај посао 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  
 
Планирано време реализације предложеног програма обуке је 8 радних сати, што 
подразумева реализацију садржаја током једног дана.  

 


	Горан Ројевић

