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Телефон: 069/3065462 
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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ програма обуке 

Стицање основних знања из пројектног планирања у области социјалне заштите. 

 

Специфични циљеви 

- Стицање знања о карактеристикама пројектног планирања. 

- Стицање знања за идентификовање проблема/предмета пројектног планирања. 

- Разумевање фактора који утичу на избор приоритета у пројектном планирању. 

- Развијање вештина за дефинисање јасних и мерљивих циљева. 

- Развијање способности за идентификовање конкретних активности усмерених 

ка реализацији циљева. 

-  Разумевање разлике између процеса мониторинга и евалуације. 

- Стицање знања за дефинисање индикатора и средстава верификације у 

процесима мониторинга и евалуације. 

- Стицање знања за израду буџета пројекта. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 

 

Програм обуке састоји се из следећих тематских целина: 

 

I МОДУЛ: ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЛАНИРАЊА 

1. Увод у програм обуке 

2. Процес планирања 

3. Одређивање приоритета 

4. Формулација проблема 

 

II МОДУЛ: ОСНОВНИ И ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ 

1. Основни циљ пројекта 

2. Посебни циљеви пројекта 

3. Дефинисање основног и појединачног циља 
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III МОДУЛ: АКТИВНОСТИ, ОДГОВОРНЕ ОСОБЕ И ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ 

1. Активности за постизање циљева 

2. Временски рокови и одговорне особе 

3. Дефинисање активности, временских рокова и одговорних особа 

 

IV МОДУЛ: МОНИТОРИНГ, ЕВАЛУАЦИЈА, БУЏЕТ 

1. Индикатори мониторинга и средства верификације 

2. Дефинисање индикатора мониторинга и средстава верификације 

3. Индикатори евалуације и средства верификације 

4. Дефинисање индикатора евалуације и средстава верификације 

5. Буџет пројекта 

6. Израда буџета 

 

V ЕВАЛУАЦИЈА ТРЕНИИНГА 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 

 

ОПШТЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ 

Након похађања програма обуке полазници ће бити оспособљени да: 

- Разумевање суштине процеса планирања, базираног на реалности и мерљивости. 

- Разумевање значаја планирања за развој услуга у заједници и задовољавање 

индивидуалних и колективних потреба корисника.  

 

ПОСЕБНЕ КОМПЕНТЕНЦИЈЕ 

Након похађања програма обуке полазници ће бити оспособљени да: 

- Дефинишу и образложе проблем који треба решавати. 

- Изврше избор приоритета у складу са критеријумима 

- Дефинишу јасне и мерљиве циљеве. 

- Идентификују конкретне активности усмерене ка реализацији циљева 

- Одреде индикаторе и средства верификације у процесима мониторинга и 

евалуације. 

- Израде буџет пројекта у складу са планираним активностима. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Стручни радници, стручни сарадници  и  сарадницима у систему социјалне заштите. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 

Програм обуке односи се на посебне компетенције за обављање послова у социјалној 

заштити 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Нема посебних предуслова. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Обука се реализује у два дана, у ефективном трајању од 11 часова (665 минута).  


