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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Стицање знања и вештина свих актера у заштити деце о значају подршке деци у 

процесу транзиције и минимизирању трауме коју деца имају због премештаја у нову 

средину. 

Подизање квалитета заштите деце која из неког разлога не могу да живе са својим 

родитељима, кроз адекватну припрему за смештај у хранитељску породицу. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 Промена и њено значење- траума премештаја 

 Како поруке које добијамо кроз искуство  утичу на слику о нама и свету 

 Ублажавање трауме премештаја  

 Упознавање детета-  шта је све важно знати, како се подаци уклапају у смисаону 
целину 

 Припрема породице за конкретно дете – питања за самопроцену,  процена 
стручњака 

 План премештаја 

 Примена усвојених  садржаја на примерима 

  Како процес изгледа из угла детета 
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 Знања и вештине разумевања реакција детета на промену 

 Познавање и разумевање процеса туговања код деце  

 Разумевање различитости улога актера у процесу припреме 

 Познавање значаја очувања континуитета у животу детета 

 Вештине прикупљања, систематизације и размене са другим актерима свих 

значајних података о детету 

 Разумевање процеса планирања припреме за промену и сопствене улоге у овом 
процесу 
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ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Стручњаци запослени у центрима за породични смештај и усвојење, центрима за 

социјални рад и установама за смештај деце, као и хранитељи као пружаоци услуга у 

систему социјалне заштите. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ  

Заштита деце и младих без адекватног родитељског старања  

Крајњи корисници су деца која  из различитих разлога у процесу заштите мењају 

средину и пред којима је задатак прилагођавања на ново породично окружење. Као 

корисници се могу посматрати и породице које ову децу прихватају. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ  

Општи услови за пружање одређене услуге у социјалној заштити на основу којих су 

полазници ангажовани у некој професионалној улози односно за хранитеље као 

пружаоце услуга услови предвиђени Правилником о хранитељству. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

 3 дана/21 радни сат.  


