РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА
Ка деинституционализацији и трансформацији установа
АУТОРИ ПРОГРАМА
Анђелка Првуловић
Марко Миличевић
Мирко Јанкелић
КОНТАКТ ОСОБА
Анђелка Првуловић
Венизелосова, Нови Сад,
andjelka.prvulovic@gmail.com
062 228 534

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ програма обуке је: Јачање професионалних капацитета запослених у
социјалној заштити кроз упознавање нових приступа у социјалној заштити у области
деинституционализације и трансформације установа за смештај особа са менталним
сметњама
Специфични циљеви обуке су:
 Усвајање основних знања о деинституционализацији и трансформацији,
њиховој сврси и значају које имају и стицање увида у добити од спровођења
деинституционализације и трансформације установа за особе са менталним
сметњама за њих саме и систем социјалне заштите .
 Стицање увида у негативне eфекате институционалног збрињавање на
кориснике
 Разумевање потребе и значаја за израде планова трансформације
 Стицање основних знања о развоју услуга у заједници
 Разумевање промене организације рада и промене улоге запослених у
установама у трансформацији као њен основни предуслов
 Стицање знања о основним методама деинституционализације (нормализација,
лично планирање, анализа ризика, кључни радници)
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм обуке „Ка деинституционализацији и трансформацији установа“ састоји се из
неколико целина: појам и недостаци индтитуција, деинституционализација као
машина, рад са локалном заједницом, визија деинституционализације, пресељење
корисника у услугу становање уз подршку, промене у организацији рада и прелазак
запослених на пружање услуга.
Овај програм обуке конципиран је тако да запосленима у систему социјалне заштите
укаже на потребу деинституционализације, показујући им теоријски, искуствено и
практично на недостатке оваквог вида збрињавања особа у систему социјалне заштите
али и да им омогући разумевање процеса деинституционализације који прати процес
трансформације
установа,
упознајући
их са методолошким приступом
деинституционализацији. Овај програм обуке полазницима ће омогућити увид у

измену организације рада као основног предуслова трансформације установа, кроз
време потребно за овај процес и улогу сваког запосленог у овом процесу.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште компетенције:
Након похађања овог програма обуке полазници ће бити оспособљени да:
o Разумеју потребу неопходности задовољења потреба у заједници као основног
права сваког човека
o Наведу и препознају основне недостатке установа за смештај особа са менталним
сметњама у систему социјалне заштите
Посебне компетенције:
Након похађања овог програма обуке полазници ће бити оспособљени да:

o Препознају како се све крше људска права у установама за смештај особа са
менталним сметњама у систему социјалне заштите
o Наведу аргументе који указују на неипходност покретања процеса
деинсититуционализације и неопходности трансформације установа за смештај
особа са менталним сметњама
o Наведу основне врсте услуга о заједници и стекну основна знања о њиховом
значају и функцији
o Препознају потребу за унапређењем професионалних компетенција са циљем
промене досадашњег начина рада применом принципа доживотног учења
o Наведу могуће потешкоће у процесу трансформације установа
Сви наведени ефекти имају као крајњи исход промену концепта услуга које пружају
установе за смештај корисника ради заштите најбољих интереса корисника.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Запослени у систему социјалне заштите.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Деинституционализација и трансформација установа за смештај, превенција
домског смештаја.
Крајњи корисници корисници система социјалне заштите на домском смештају, као
и корисници којима је потребна подршка за живот у заједници са сврхом превенције
домског смештаја.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Полазници су запослени у систему социјалне заштите, нису потребне
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
2 дана/10 сати

