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ОСОБЕ СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ НА ПУТУ СОЦИЈАЛНЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ У РАДНУ СРЕДИНУ 
Павле Челић************, Јелена Пијановић*, Инес Пашти*, Биљана Милановић-

Доброта** 
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Професионална рехабилитација особа са интелектуалном 

ометеношћу представља организован, континуиран и координирани 
процес који усклађује професионална интересовања, способности и 
вештине са захтевима занимања кроз професионалну оријентацију, 
оспособљавање за рад и запослење. Циљ рада је да кроз видео приказ 
синтетише комплексност процеса професионалне рехабилитације и укаже 
на кључне изазове са којима се суочавају особе са интелектуалном 
ометеношћу на путу социјалне интеграције у радну средину и друштвену 
заједницу. У овом видео приказу, о динамици активности у фази 
професионалне оријентације говоре чланови мултидисциплинарног тима 
за професионалну оријентацију. Такође је представљена фаза 
професионалног оспособљавања за рад са акцентом на организацију 
практичне наставе, која се реализује у школским или референтним 
радионицама у привреди. Посебан осврт у раду чини приказ лимитираних 
могућности запошљавања и баријере са којима се сусрећу особе са 
интелектуалном ометеношћу приликом тражења посла. Видео приказ 
документује и личне импресије запослених особа са интелектуалном 
ометеношћу о задовољству послом који обављају. Иако у свету егзистира 
широк спектар модела и субмодела запошљавања особа са ометеношћу који 
им омогућавају да остваре своје право на рад и унапреде квалитет живота, 
у нашем друштву још увек доминирају предрасуде и негативни ставови 
према особама са интелектуалном ометеношћу. Пут до крајњег циља 
професионалне рехабилитације и даље остаје велики изазов за ширу 
друштвену заједницу, без обзира на прокламоване стимулативне мере 
запошљавања и квалитетну оспособљеност за рад особа са интелектуалном 
ометеношћу. 
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