
 

 
РЕЗИМЕ 

 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА  
„Развој вештина и знања o социјалном раду у области палијативног збрињавања“ 
 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину „BELhospice“ 
Адреса: Београд, Звездара, улица 20. Октобра бр. 12а 
Тел: 011/ 3343 311 
Емаил: office@belhospice.org 
 
Контакт особа: социјални радник Мијодраг Богићевић,  
емаил: mijodrag.bogicevic@belhospice.org  
телефон: 063/8579833 
 
 
ЦИЉ ПРОГРАМА  
Циљ овог програма обуке је да социјални радници стекну вештине, знања и 
компетенције потребне за рад са особама којима је потребно палијативно збрињавање 
и њиховим породицама, у различитим окружењима као и повећање професионалне и 
етичке сензибилисаности за специфичности и потребе терминално оболелих особа. 

 
 
РЕЗУЛТАТ ПРОГРАМА 
Главни очекивани резултат програма обуке је оспособљавање социјалних радника за 
пружање унапређених, на корисника усмерених и на потребама заснованих, услуга 
корисницима којима је потребно палијативно збрињавање. 

 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА   
Овај курс је посебно осмишљен за социјалне раднике, имајући у виду њихову улогу у 
мултидисциплинарном тиму за палијативно збрњавање Програм се састоји од 
следећих сесија:  

• Социјални рад и палијативно збрињавање 

• Психосоцијална процена  

• Процена породица 

• Изазови у комуникацији  

• Деца и млади  

• Палијативно збрињавање маргинализованих група 

• Пружање подршке током туговања / одраслима и деци 

• Тимски рад 
 

 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Кључне компетенције које ће бити развијене код социјалних радника су: 
 

• Унапређене вештине процене физичких, психосоцијалних и духовних потреба 
пацијената и њихових породица и идентификација кључних симптома који утичу 
на квалитет живота  пацијената и њихових породица  

• Унапређена знања и вештине у вези са делотворном комуникацијом и развојем 
терапеутског односа са пацијентима и њиховим породицама 



 

• Унапређена знања и вештине у вези са пружањем подршке ожалошћеним 
члановима породица пацијената 

• Унапређена знања о кључним етичким изазовима у палијативном збрињавању 

• Унапређена знања о кључним принципима делотворног тимског рада и 
разумевање како мултидисциплинарни тим доприноси квалитету палијативног 
збрињавања   

• Унапређена знања о смрти и умирању у савременом друштву и препознавање 
сопствених професионалних и личних осећања. 

 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Овај семинар је намењен социјалним радницима запосленим у установама социјалне 
заштите (Центри за социјални рад, Геронтолошки центри, итд.), лиценцираним 
пружаоцима услуга социјалне заштите, као и заинтересованим стручним радницима у 
организацијама цивилног друштва које пружају психо-социјалне услуге, као и 
социјалним радницима који раде у систему здравствене заштите. 
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ   
 
Програм обуке се односи на опште компетенције релевантне за унапређење квалитета 
система социјалне заштите, као и директан допринос основном принципу реформе 
система социјалне заштите, инсистирањем на поштовању и недељивости људских 
права свих особа, посебно оних којима је потребно палијативно збрињавање и 
њихових породица.  
 
Крајњи корисници програма обуке су одрасли и деца у Републици Србији којима је 
потребно палијативно збрињавање. Резултати истраживања здравља становништва 
Србије (2006) показују да је све већем броју људи потребна ова врста збрињавања. 
Разлози су старење становништва и повећање броја људи са хроничним обољењима 
и другим здравственим проблемима. 

 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Дипломирани (мастер) социјални раници запослени у систему социјалне заштите. 

 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)  

Програм се састоји од осам сасија које укупно трају 12сати, подељено у два 
дана. 


