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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

Општи циљ програма обуке 

Стицање професионалних компетенција персоналних асистената  за реализацијууслуге 

Персонална асистенција за особе са инвалидитетомпутем овладавања потребним 

знањима и вештинама неопходним за реализацију персоналне асистенције као кључног 

алата за самостални живот особа са инвалидитетом. 

 

Посебни циљеви: 

• Разумевање основних принципа социјалне заштите и значаја услуге Персонална 

асистенција  

• Упознавање са сврхом услуге Персонална асистенција за особе са 

инвалидитетом, кључним актерима и активностима персоналног асистента  

• Стицање знања о основним карактеристикама циљне групе и  различитим 

моделима приступа  инвалидитету  

• Упознавање са терминологијоми језиком у вези популације особа са 

инвалидитетоми њихово правилно коришћење 

• Усвајање информација о најчешћим стањима и болестима са којима се 

персонални асистенти могу срести у раду са особама са инвалидитетом 

• Сензибилисање и стицање знања о вештинама комуникације са особама са 

комуникацијским ограничењима и прилагођавање комуникације  стању корисника 

• Информисање о врстама асистивних технологија, вештинама употребе  и 

манипулације помагалима 

• Упознавање са професионалним и етичким стандардима и  правилом  

поверљивости у односу персонални асистент/корисник 

• Унапређење разумевања потреба особа са инвалидитетоми персоналне 

асистенције као кључног алата за самостални живот особа са инвалидитетом 
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САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм обуке садржи следеће модуле: 
1. Модул -Персонална асистенција као услуга социјалне заштите2. Модул - 

Основне карактеристике циљне групе 

3 .Модул - Знања и вештине персоналног асистента 

4. Модул - Евиденција и документација 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Опште компетенције 

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

• Разумеју и непосредно примењују савремени концепт услуге Персонална 

асистенција за особе са инвалидитетом базиран на минималним стандардима  

• Примене основна знања помоћи и подршке у раду са особама са инвалидитетом , 

а која се базирају на филозофији самосталног живота, приступу људских права и 

савременом тренду деинститунационализације  

 

Посебне компетенције 

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

• Препознају различите врсте инвалидитета и њима прилагоде начин и степен 

потребне подршке 

• Разумеју концепт услуге, одговорност и своју улогу у реализацији активности 

• Пруже адекватну индивидуалну практичну подршку неопходну кориснику за 

задовољење личних потреба и укључивање у активности у заједници  

• Пруже адекватну помоћ у хитним ситуацијама 

• Успостављају успешну комуникацијску размену са посебним акцентом на 

активно слушање 

• Познају асистивну технологију и овладали су  вештином манипулације 

помагалима 

• Познају врсте инвалидности и ограничења која онемогућавају самосталан живот 

• Разумеју  да персонална асистенција нема алтернативу у животу корисника 

• Пишу извештаје о свом раду  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм је намењен професионалцима (стручним радницима и сарадницима ) из система 

социјалне заштите, ангажованим у пружању услуге Персонална асистенција 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

Област социјалне заштите –Услуге подршке за самосталан живот 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА: 

Особе  са инвалидитетом. 
Индиректни корисници су чланови породица корисника. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Основни образовни захтеви: II до VII степен стручне спреме 

 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

2 дана/16 сати 


