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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

Упoзнaвaњe и oвлaдaвaњe сaврeмeним приступимa, вештинама и мeтoдaмa 

интевенисања у случајевима злостављања и занемаривања деце са становишта рада 

ЦСР и везама које центар има са другим службама у заједници. У складу са Општим 

протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања, циљ програма је и 

разумевање прaктичних aспeката његове примене у социјалној заштити. 

Програм да развија технике, знања и вештине за рад на препознавању, процени, 

планирању  и   спровођењу   интервенција   ЦСР,   сходно   законским   одређењима   и 

основним улогама ове службе у систему социјалне заштите и у локалној заједници. 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА 

Полазници се обучавају о поступцима и корацима у процесу заштите деце у ЦСР, 
примени различитих метода процене ризика, безбедности, снага и потреба, техникама 

и стратегијама за интевјуисање детета – жртве, детета- сведока, сардника из заједнице, 

незлостављајућег родитеља и злостављача, техникама и стратегијама за ангажовање 

детета и породице у процени и планирању, вештинама културно-компетентне праксе, 

изради налаза и мишљења и сведочењу и учешћу у судским поступцима у области за 

заштите деце од злостављања и занемаривања. 

Елементи  су  међусобно  повезани  и  усаглашени  и  у  потпуности  операционализују 

актуелне законске прописе, процедуре и савремене приступе у стручној пракси. 

 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 
Програм развија, повезује и интегрише личне и стручне компетенције са опшштег 

нивоа и посебне компетенције у заштити деце и младих: 

- вештине, знања, поступци и методе процене, прикупљање података, процена 

ризика и безбедности, анализа, закључивање, процес доношења олука; 

- предузимање неодложних интервенција за заштиту детета са становишта ЦСР; 

- вештине планирања у случајевима злостављања и занемаривања детета и израда 

Породичног плана услуга са планом станости за дете; 

- партиципација корисника у процесу; коришћења стратегија за ангажовање 

породице, техника за изградњу односа и партиципације детета 
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- вештине интервјуисања детета - сведока, детета – жртве, сардника из других 

служби, незлостављајућег родитеља и злостављача; 

- знање и способност разумевања законских аспеката интервенисања ЦСР и улоге 

ОС у заштити деце од злостављања и занемаривања; 

- способност, знања и вештине израде налаза и мишљења, вештине сведочења на 

суду и учешћа у поступцима пред судом у у случајевима злостављања и 

занемаривања деце; 

- стицање детаљнијих знања о културно компетентној пракси у заштити деце од 

злостављања и занемаривања; 

- свесност о присуству и распрострањености митова о деци, детињству и 

компетенцијама деце да изразе своје гледиште у стручној  и широј јавности, 

митова о насиљу у породици и злостављању. 

 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Радници  на  основним  стручним  пословима  водитеља  случаја  у  ЦСР,  пословима 
стручног радника у прихватилишту за децу и младе или сигурној кући, на пословима 

саветника за хранитељство и осамостаљивање, васпитача који ради установама за децу 

и младе, стручног радника који пружа услуге намењене деци и младима у заједници, 

радници на специјализованим стручним послови  који се односе на услуге намењене 

деци и младима у заједници, као и радници на супервизијским пословима. 

 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Област: Подршка деци и младима 

Крањи корисници: деца и млади који су у ризку или жртве злостављања и 

занемаривања и њихове породице. 

 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Завршене студије из области социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, 

дефектологије или специјалне педагогије. Завршена основна обука за стручни посао 

који обавља. Најмање 6 месеци практичног искуства у раду са децом и младима на 

основним, специјализованим и супервизијским половима. 

 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Програм траје 3 дана по 8 сати – укупно 24 сата 


