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Поштоване колеге,  

Позивамо Вас на тродневни програм стручног усавршавања-  Покретање и структурисање 

услуге дневни боравак за децу и одрасле  

Обука је намењена како стручним радницима сарадницима у систему социјалне заштите- , 

тако представницима јединице локалне самоуправе.  

Програм развија професионалне компетенције стручних радника и сарадника за рад у 

услузи дневни боравак, како у смислу знања и вештина за стручне послове и директан 

рад са корисницима тако и оне везане за организацију рада, управљање услугом, као и 

послове уговарања пружања услуге и лиценцирања услуге социјалне заштите дневни 

боравак. Конципиран је тако да учесницима преноси нова знања и усклађен је са новим 

тенденцијама у области социјалне заштите и развоја локалних услуга у заједници. Обука 

тангира нове механизме развоја и пружања услуга које професионалци нису добили у 

свом формалном образовању и који су релативно нови те је потребно упознати 

запослене у систему са новим тенденцијама и променама у социјалној заштити.  

Посебна вредност програма је што се осим саме организације услуге интензивно бави 

процесима наручивања –јавне набавке услуга, финансијског структурисања и одрживости 

услуге.  

Трајање обуке је 3 дана (24 радна сата)  и за стручне раднике носи 15 бодова  

Уколико сте заинтересовани за унапређење својих знања или компетенција својих 

сарадника могуће је заказати групу корисника из једне установе или организације или 

извршити појединачне пријаве.  

За појединачне пријаве, обука се организује по окупљању групе.  

ЗА ПРИЈАВЕ и ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ можете контактирати на Јовану Бабић на тел 

025/724-177 , 062/434-014  или путем маила plavapticamnro@gmail.com 

Цена укључује: материјал за учеснике (штампани) 2 кафе паузе и паузу за ручак за 

учеснике  
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