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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Програм обуке „Промена је у нама“  је намењен свим професионалцима у социјалној 

заштити који се у свом непосредном раду сусрећу са особама које живе са ХИВ 

инфекцијом. Осмишљен је са циљем увећања компетенција стручних радника у 

центрима за социјални рад, геронтолошким центрима, локалним услугама у заједници, 

центрима за породични смештај и усвојење, установама за смештај деце и младих, 

удружењима.  

Општи циљеви обуке су: 

1. Унапређење знања, вештина и ставова стручних радника о 
недискриминаторном односу према ХИВ позитивним корисницима услуга 
социјалне заштите, како на теоријском, тако и на практичном нивоу. 

2. Унапређење квалитета пружених услуга у систему социјалне заштите. 
Специфични циљеви програма обуке су: 

1. Учесници ће до краја обуке стећи основна знања о ХИВ инфекцији и начинима 
трансмисије ХИВ инфекције; 

2. Учесници ће до краја обуке знати како да се носе на непријатним емоцијама у 
директном раду са особама које живе са ХИВ инфекцијом; 

3. Учесници ће до краја обуке унапредити компетенције о недискриминативном 
раду са особама које живе са ХИВ инфекцијом; 

4. Учесници ће до краја обуке унапредити знања и вештине о феномену 
самостигме. 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Програм обуке садржи логички повезане блокове, а теме су повезане и надовезују се 
једна на другу.  
Теме које су обухваћене у обуци су:  

• Основне чињенице о ХИВ инфекцији; 

• Људска права; 
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• Недискриминативни приступ у раду; 

• Последице дискриминативног приступа у раду; и 

• Искуство особе која живи са ХИВ инфекцијом. 
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Програм „Промена је у нама“ је намењен унапређењу компетенција запослених за 
обављање послова у социјалној заштити.  Програм развија знања, вештине и ставове 
код професионалаца, стручних радника у систему социјалне заштите. Кроз овај 
програм пеофесионалци у социјалној заштити ће:  
 

• Усвојити знања о трансмисији ХИВ инфекције;  

• Освестити непријатне емоције које се јављају приликом сусрета са особом која 
живи са ХИВ инфекцијом; 

• Унапредити знања о значају поштовања људских права; 

• Унапредиди знања о недискриминативном приступу у раду; 

• Усвојити знања о самостигми; 

• Имати прилику да кроз Живу библиотеку поставе додатна питања о темама које 
нису покривене тренингом.  

По завршетку програма, професионалци ће унапредити квалитет постојећих услуга 
социјалне заштите у својим установама. Са компетнцијама које програм развија, 
професионалци ће унети нов квалитет у систем социјалне заштите. Предложени 
програм обуке треба да допринесе јачању капацитета професионалаца у социјалној 
заштити да на професионалан, савремен и иновативан  начин одговоре захтевима 
посла. 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Стручни радници у Центрима за социјални рад, Геронтолошким центрима, локалним 
услугама у заједници, Центрима за породични смештај и усвојење, Установама за 
смештај деце и младих, Удружењима, руководиоци/директори, ангажовани 
сарадници. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 
Унапређење организационо методолошких вештина запослених.   
 
КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Корисници услуга социјалне заштите 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Професионалци који се могу укључити су стручни радници у систему социјалне 
заштите, затим руководиоци/директори, ангажовани сарадници. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  
Програм обуке изводи се у трајању од једног дана, 8 сати, уз предвиђене 2 кафе паузе 
од 30 минута и једну паузу за оброк/ручак од 60 минута. 


