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ОСНОВНИ ПРОГРАМ РАДА ДНЕВНОГ БОРАВКА ЗА
ДЕЦУ И МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У
ОПШТИНИ ЧОКА

Пружалац услуге: Центар за социјални рад Чока
Адреса: Потиска 20,ЧОКА 23320
Телефон/Факс: 0230/72-629
Е –маил: csrcoka@pyrotherm.rs

Дневни боравак за децу са сметњама у развоју је у
просторијама ПУ“Радост“Чока ,Маршала Тита бб.Чока.

Основни програм рада дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју у Општини Чока

УВОД
Сврха услуге дневног боравака састоји се у унапређењу квалитета живота деце у
властитој социјалној средини кроз одржање и развијање социјалних, психолошких и
физичких функција и вештина, како би се у што већој мери оспособили за самосталан
живот.
Кроз услугу дневног боравка деце у организованом окружењу, и уз потребни
надзор, задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и
друштвену одговорност у циљу развоја самосталности, социјалних, сазнајних и других
важних функција.
Услугом се обезбеђује позитивно и конструктивно искуство боравка изван
породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим
активностима.

ВИЗИЈА
„ЧОКА - ИНКЛУЗИВНА ЗАЈЕДНИЦА КОЈА ПРЕПОЗНАЈЕ И ЗАДОВОЉАВА ПОТРЕБЕ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ“

МИСИЈА
„ УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИНКЛУЗИЈЕ У ОПШТИНИ ЧОКА КРОЗ РАЗВОЈ УСЛУГА ЗА ДЕЦУ И
МЛАДЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ“

НАЧЕЛА КОЈА СУ СМЕРНИЦЕ У РАДУ ДНЕВНОГ БОРАВКА
 Начела поштовања интегритета и достојанства корисника









Начело забране дискриминације
Начело најбољег интереса корисника
Начело најмање рестиктивног окружења
Начело ефикасности
Начело благовремености
Начело унапређења квалитета рада
Начело јавности рада
Начело доступности и индивидуализације
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ОПШТИ ЦИЉ
Унапређење квалитета живота деце и младих са сметњама у развоју , њихових
породица као и сензибилисање заједнице за разумевање,прихватање, вредновање и
стварање једнаке шансе за све грађане у општини Чока

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ
 развој услуге која доприноси укључивању деце у свакодневни живот заједнице,
развој њихових капацитета и већој самосталности.
 пружању подршке породицама деце са сметњама како би одржали породично
јединство и квалитет породичног окружења.
 развој капацитета пружаоца услуге као и свих укључених социјалних актера кроз
континуирано унапређење и развој одрживе услуге.
 промоција концепта социјалне инклузије кроз планиране и осмишљене акције
усмерене ка локалној заједници

ЦИЉНА ГРУПА КОРИСНИКА
Услуга је намењена деци и младима са умереним, тежим и тешким обликом
недовољне менталне развијености, деци и младима са телесним инвалидитетом, деци
и младима са сензорним инвалидитетом, деци и младима са вишеструком
ометеношћу, деци и младима са тежим хроничним обољењима узраста до18г односно
26 године старости(у случајевима продужења родитељског права).

АКТИВНОСТИ
 Подршка личном развоју деце и младих
Развијање вештине свакодневног живота и старања о себи
Развијање вештине социјалне комуникације и међуљудских односа
Развијање одговорности и навика везаних за образовање и живот у заједници;
 Подршка породицама деце/младих са сметњама у развоју
 Организовање ресурса локалне заједнице
Програмске целине реализује се кроз дневни, недељни и месечни ритам
активности којима се дефинише:
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•
•
•

распоред дневних активности – режим дана
недељне и месечне активности
релизација индивидуалног програма услуге за сваког корисника
Све активности у дневном боравку се реализују према Годишњем програму
рада и подразумевају вишечасовни боравак деце у безбедном окружењу,под
надзором стручних радника.Рад се одвија у групи и индивидуално у складу са
процењеним потребама корисника.

У Чоки
01.06.2012.г

Центар за социјални рад Чока

