Нови Сад, 13.06.2013. године

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ДРУШТВА ДЕФЕКТОЛОГА ВОЈВОДИНЕ
за период 2013-17. године
“Циљ рада Друштва је развој и унапређивање дефектолошке мисли и
праксе, унапређивање статуса и квалитета рада дефектолога,
промовисање и заштита интереса струке; научно и стручно пружање
помоћи, те унапређивање заштите, едукације и рехабилитације деце и
омладине са сметњама и тешкоћама у развоју и особа са
инвалидитетом.”
(Статут Друштва дефектолога Војводине)
I) РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ДРУШТВА
1. Организација рада Друштва
a. Активирање рада свих секција и подсекција
i. Реализација: одмах, Управни одбор, председници секција,
b. Реактивирање рада и оснивање основних организација Друштва,
i. Реализација: Континуирана, Управни одбор,
c. Повећање броја чланова Друштва,
i. Реализација: Континуирана, Управни одбор.
2. Редован рад Друштва
a. Функционисање Управног одбора (бар 2 седнице годишње),
i. Реалиазција: Континуирана, председница и потпредседник/ца,
b. Одржавање Скупштина (бар једна годишње),
i. Реалиазција: Континуирана, председница,
c. Редован рад секција (2 седнице годишње),
i. Реалиазција: Континуирана, председници секција ,
d. Учешће у раду Друштва дефектолога Србије (сви нивои),
i. Реалиазција: Континуирана, задужени чланови по функцијама,
e. Финансирање рада Друштва,
i. Реалиазција: Континуирана, председница, потпредседница.
3. Унапређење евиденције и комуникације чланова Друштва
План и програм рада Друштва дефектолога Војводине 2013-2017. године

a. Редовно ажурирање интерактивног веб сајта са базом података о
члановима Друштва,
i. Реализација: континуирана, председница, потпредседница,
b. Информисање свих чланова Друштва о месту информација,
евиденције и обавештавања на нову Друштва – веб сајту,
i. Реализација: континуирана, председница, потпредседница,
c. Прикупљање података о установама, сервисима, центрима, основним
организацијама и институцијама у којима раде дефектолози и о самим
дефектолозима,
i. Реализација: Континуирана, Председници секција.
II) РАЗВОЈ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ДЕФЕКТОЛОШКЕ МИСЛИ И ПРАКСЕ,
УНАПРЕЂИВАЊЕ СТАТУСА И КВАЛИТЕТА РАДА ДЕФЕКТОЛОГА,
ПРОМОВИСАЊЕ И ЗАШТИТА ИНТЕРЕСА СТРУКЕ
4. Развој и унапређивање дефектолошке мисли и праксе –
Реалиазција: Континуирана, председници и чланови по секцијама,
Развојни центар
a. Пројекти, истраживања, литература, публикације – и друге,
активности на иницијативе Секција, чланова, Развојног
центра
b. Давање научних и стручних рецензија и мишљења,
c. Предлагање програма за едукације и акредитације.
5. Унапређивање статуса и квалитета рада дефектолога Реалиазција: Континуирана, председници и чланови по секцијама
a. Ширење поља ангажовања дефектолога у оквирима сва три
интересна сектора, као и јавном и приватном,
b. Стручна усавршавања од интереса за и према афинитетима
чланова,
c. Стандардизација и нормирање рада (општи услови, мерни
инструменти, корпус документације).
6. Промовисање и заштите интереса струке - Реализација:
Континуирана, Управни одбор, председници секција и чланови по
секцијама, Развојни центар
a. Учешће у раду Коморе дефектолога,
b. Медијска промоција струке,
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c. Иницијативе за очување изворности струке и развој спектра
услуга које дефектолози пружају.
III) НАУЧНО И СТРУЧНО ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ И ПОМОЋИ И
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ, ЕДУКАЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА И ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ И ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
7. Пружање подршке и помоћи деци и омладини са сметњама и
тешкоћама у развоју и особама са инвалидитетом - Реализација:
Континуирана, Управни одбор, председници и чланови по
секцијама, Развојни центар
a. Израда и реализација пројеката,
b. Развијање нових услуга у различитим секторима и областима,
c. Развијање и реализација рановрсних програма.
8. Унапређивање заштите, едукације и рехабилитације деце и
омладине са сметњама и тешкоћама у развоју и особа са
инвалидитетом - Реализација: Континуирана, Управни одбор,
председници и чланови по секцијама, Развојни центар
a. Иницијативе, иновативни програми, примери добре праксе и
др.,
b. Стручни и научни скупови и други облици размене искустава
и стицања знања и вештина.
Напомена: Овај План и програм рада је усвојен од Скупштине Друштва на заседању
13.06.2013. године у Новом Саду.
Председница
Друштва дефектолога Војводине:
Маринела Шћепановић
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