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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА 
Процена потреба ради ефикасне подршке - обука за примену модела и батерије 
инструмената процене потреба деце са сметњама у развоју и њихових породица 
(ROD) 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Проф. др Марија Митић 
Бранка Радојевић  
Проф. др Вера Рајовић 
Проф. др Сулејман Хрњица 
Маида Стефановић 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
Марија Митић,  
familia@eunet.rs  тел:339 12 82 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
• Стицање знања и вештина за компетентну примену модела и одговарајућих 

инструмената процене потреба деце са сметњама у развоју и њихових породица 
ради дефинисања и планирања адекватних видова подршке (приоритета и 
интензитета). 

• Уједначавање знања стручњака социјалне заштите различитих образовних профила 
ангажованих у заштити деце са сметњама у развоју, са или без адекватног 
родитељског старања, стицањем релевантних теоријских полазишта или оквира, 
као и практичних вештина процењивања. 
 
 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 
Опште теме 
• Основна питања процене потреба деце са сметњама у развоју и њихових породица – 

приказ модела процене и батерије  
• Припрема за процену 
• Процена потреба детета у контексту развоја и његове оптимализације (ROD1) 
• Афективно везивање 
• Родитељство и родитељско/одгајатељске компетенције (ROD 3) 
Посебне теме 
• Интервју са одгајатељима - значај и функција  
• Интервју са дететом – инструмент за процену потреба детета (ROD 2) и како 

разговарати са дететом 
• Дете са сметњама у развоју и стимулација 
• Кућна посета и опсервација (ROD4) 
• Процена снага детета, одгајатеља и породице (ROD3) 
• Интеграција података – рекапитулација 
• Примена модела процене у пракси центара за социјални рад 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
1. Вештине процене могућности и подршке развоју породичне солидарности; 

нагласак на вештини процене неопходне подршке породици и одгајатељу ради 
задовољавања развојних потреба детета  

2. Развијене вештине за израду индивидуалних планова подршке и програма заштите, 
нагласак на доприносу процене потреба и препорука за подршком у правлљењу 
индивидуалних планова услуга   

3. Знања и вештине неопходне за стандардну примену модела процене РОД и 
интегрисање и повезивање добијених налаза са планирањем адекватне подршке. 

 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Стручњаци центара за социјални рад: социјални радници, психолози, педагози, 
специјални педагози (водитељи случаја, саветници за хранитељство) 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  
Деца и млади са сметњама у развоју и проблемима у понашању, као и област 
хранитељства -деца са сметњама у развоју смештена у хранитељске породице 
 
КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Деца и млади са сметњама у развоју и њихове породице – биолошке и алтернативне. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
VII степен стручне спреме хуманистичких наука (социјални радници, психолози, 
педагози, специјални педагози), радно искуство у социјалној заштити изнад годину 
дана. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
20 сати / 3 дана 


