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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

Општи циљ је успостављање и развијање услуге становање уз подршку за особе са 

инвалидитетом, унапређење знања, вештина и квалитета рада особља службе подршке. 

 

Специфични циљеви су: упознавање са законским оквиром услуге, организацијом 

службе подршке, улогама у тиму и вођењу документације; врстама и нивоима пружања 

подршке, развој компетенција за рад са породицом корисника и заговарање услуге.  

Постављени циљеви, одговарају креираним модулима обуке, који обухватају знања, 

вештине и искуства која је неопходно пренети учесницима како би покренули услугу у 

својој локалној заједници или унапредили квалитет услуге коју пружају.  

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

Програм обуке представља обједињавање стечених знања, вештина и искустава које су 

аутори програма као и Удружење „На пола пута“ који је лиценцирани пружалац ове 

услуге стекли приликом вишегодишње реализације услуге, те га сходно томе чини: 

Теоријски део обуке базиран на: Закону о социјалној заштити (2011), Правилнику о 

ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (2013), 

организацији услуге становање уз подршку, раду и сарадњи са породицама корисника. 

Практични део подразумева: пренос знања, вештина и искустава приликом пружања 

услуге, као и искуства у осмишљавању и реализацији различитих обука; искуства у 

унапређењу квалитета рада службе подршке и директног пружања подршке 

корисницима ове услуге и члановима њихових породица.  

Програм обуке се реализује у групама, а обухвата интерактивне радионице, 

презентације, вежбе. Садржај обуке чини пет модула тј. 23 радионице. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА     

Опште компетенције - учесници ће бити оспособљени да примењују савремена знања 

о раду са особама са инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама, уважавају принципе 

социјалне инклузије; примењују концепт услуге у складу са законским оквирима; 

усвоје процедуре за успостављање, пружање, промоцију и заговарање услуге;  
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Посебне компетенције - учесници ће овладати кључним вештинама за преузимање 

одговарајућих улога у служби подршке, вештинама и знањима потребних за креирање 

и реализацију индивидуалних планова подршке за кориснике, вештинама неопходних 

за сарадњу са породицом корисника, представницима институција и локалне заједнице.  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ  

Учесници не морају имати претходно стечено знање из области социјалне заштите, 

социјалних услуга и формално образовање, тј. намењен је свим позицијама у служби 

подршке. Циљна група су будући пружаоци услуге који желе да формирају службу 

подршке као и постојећим пружаоцима услуге. Обуку могу похађати стручни радници 

Центара за социјални рад или запослени у институцијама које збрињавају особе са 

интелектуалним тешкоћама, како би унапредили своје стручне компетенције, добили 

знања и вештине потребне за успостављање и реализацију ове услуге, што у 

перспективи може олакшати трансформацију институција.  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ     

Област Заштите особа са инвалидитетом у систему социјалне заштите. Крајњи 

корисници су младе и одрасле особе са интелектуалним тешкоћама. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ   

Предуслови за укључивање професионалаца су: високи степен образовања и потреба 

да се овлада новим знањима и вештинама неопходним за покретање услуге, да се 

унапреди квалитет рада пружаоца услуге, заинтересованост и мотивисаност 

професионалаца за услугу. Предуслов за укључивање непрофесионалаца је завршена 

основна школа. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)      

Програм обуке траје 4 дана у укупном трајању од 32 сата. 


