
 
РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА 
ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗА СУПЕРВИЗОРЕ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД ( Знања и вештине супервизора у ЦСР) 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Републички завод за социјалну заштиту у сарадњи са Покрајинским заводом за 
социјалну заштиту: Нада Шарац, Сања Кљајић, Славица Милојевић, Светлана 
Живанић, Ива Бранковић, Лидија Милановић, Наташа Милић Теофиловић и Татјана 
Грнчарски 
 
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 
Светлана Живанић, саветник за професионалну обуку,  szivanic@zavodsz.gov.rs , Тел.   
+381 11 36 21 568, Факс  +381 11 36 21 569, моб. 064 33 14 985 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Циљ програма обуке је усмерен на упoзнaвaњe савремених приступа о значају увођења 
супервизије у област социјалне заштите и развијање општих и посебних компетенција 
супервизора неопходних за планирање, реализацију  и праћење процеса супервизије у 
центрима за социјални рад. 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 
1. СУПЕРВИЗИЈА И ЊЕНЕ ФУНКЦИЈЕ 

1.1. Терминолошка одређења 
1.2. Сврха супервизије 
1.3. Функције супервизије 

 
2. СУПЕРВИЗИЈА СТРУЧНОГ РАДА 

2.1. Развој супервизије у области социјалне заштите 
2.2. Модели супервизије 
2.3. Врсте супервизије у односу на различите критеријуме 
2.4. Основне карактеристике супервизије у социјалној заштити у Србији 
2.5. Подручја рада супервизије у ЦСР 
2.6. Компетенције супервизора 

 
3. ИНДИВИДУАЛНА СУПЕРВИЗИЈА 

3.1. Сврха и значај индивидуалне супервизије 
3.2. Циклус индивидуалне супервизије 

 
4. ГРУПНА СУПЕРВИЗИЈА 

4.1. Сврха и значај групне супервизије 
4.2. Група као оквир за одвијање супервизије 
4.3. Појединачни групни супервизијски састанак 
 

5. ЕВАЛУАЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
5.1. Циљеви евалуације 
5.2. Значај и функције евалуације 
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5.3. Процес евалуације 
5.4. Методе и технике евалуације 
5.5. Извештавање 

 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
Опште компетенције 
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 
 примењују обавезујуће документе који се односе на систем социјалне заштите у 

целини, а пре свега на ЦСР 
 познају сврху и значај увођења супервизије у ЦСР и поседују вештину да и другима 

пренесу потребна знања  
 адекватно комуницирају са водитељима случаја које супервизирају, као и са другим 

актерима од значаја за успешност супервизијског процеса  
Посебне компетенције 
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 
 планирају процес индивидуалне и групне супервизије  
 реализују циклус индивидуалне супервизије  
 организују групну супервизију  
 прате напредак сваког поједничног водитеља случаја  
 воде уредну евиденцију о реализацији супервизијског процеса 
 врше евалуацију напретка водитеља случаја као и евалуацију укупног процеса 

супервизије 
 извештавају о напретку сваког водитеља случаја  
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Стручни радници  у Центрима за социјални рад  
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Унапређење организационо методолошких вештина запослених.  
Крајњи корисници програма су корисници социјалне заштите: деца и млади, одрасли и 
стари, породице и друштвене групе којима је потребна помоћ и подршка Центра за 
социјални рад да задовоље своје потребе и достигну оптималан ниво развоја и учешћа 
у друштву 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 Завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању, у оквиру 

образовно- научног поља друштвено-хуманистичких наука (социјални рад, 
психологија, педагогија, андрагогија и специјална едукација и рехабилитација)  

 Најмање 5 година искуства на пословима стручног рада 
 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
5 дана/ 40 сати 


