
РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА:
ОПТИМУС за младе - Оптимални програм третмана и интеграције младих у сукобу са
заједницом - радионице за младе

АУТОРИ ПРОГРАМА:
Јасна Хрнчић
Тамара Џамоња Игњатовић
Вера Деспотовић Станаревић

КОНТАКТ ОСОБА
Јасна Хрнчић, Адреса: Отона Жупанчића 1/39, 11 070 Нови Београд, Београд
Email: jhrncic@gmail.com; телефони: фиксни 011 2607 417; мобилни 061 136 25 67

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
 Оспособљавање полазника за ефикасну заштиту деце и младих у сукобу са законом

/са проблемима у понашању (циљне групе) у локалној заједници у складу са
Стратегијом развоја социјалне заштите

 Оспособљавање полазника за овладавање теоријским концепатима и вештинама
потребним за реализацију програма 12 радионица са младима у сукобу са законом /
са проблемима у понашању,  и праћење и евалуацију третмана

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм обухвата четвородневну обуку за реализацију програма групног третмана
младих из циљне групе у форми 12 радионица са применом елемената когнитивно -
бихејвиоралних интервенција које се односе на јачање просоцијалних облика
понашања и редукцију антисоцијалног понашања, укључујући унапређење вешина
комуникације, контроле беса, развој конструктивних стратегија решавања проблема,
одговорног понашања итд.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
Oпште компетенције
1. основни етички принципи и стандарди професионалног понашања
2. примене обавезујућих докумената за систем социјалне заштите
3. комуникација, презентација и модерација
4. саветовање и преговарање
5. процедуре интерне евалуације
6. превентивни рад и промоција здравих стилова живота
7. примена проактивног приступа у пружању услуга социјалне заштите
Посебне компетенције у заштити родитеља деце и младих
1. примена обавезујућих докумената за децу и младе
2. имплементација основних стандарда у заштити деце и младих
3. развијање програма превенирања смештаја у институције
4. рад са децом и младима са проблемима понашања и у сукобу са законом
5. примена предкривичних диверзионих програма-васпитног налога групног третмана
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Посебне компетенције за заштиту и подршку маргинализованим друштвеним
групама
1. примена права деце и младих у сукобу са законом
2. механизми за смањење угрожености и социјалне искључености
3. имплементација основних стандарда у заштити

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ:
професионалаци запослени на пословима заштите деце и младих у сукобу са законом /
са проблемима понашања.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ:
 основни етички принципи и стандарди професионалног понашања,
 заштита и подршка деци и младима,
 заштита и подршка маргинализованим друштвеним групама.

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Aдолесценти у сукобу са законом и/или са проблемима понашања.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ:
Запослени на пословима стручног социјалног рада, као и стручњаци у образовним и
здравственим институцијама, са универзитетском дипломом из друштвених наука,
укључујући социјални рад, психологију, педагогију, специјалну педагогију,
социологију, права исл., као и психијатрију. Програм могу да заврше и професионалци
који имају диплому више школе и најмање 5 година искуства у социјалној заштити или
у раду на заштити деци и младих.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (дана/сати):
Програм обуке обухвата четири дана по 8 сати. Програм је пожељно комбиновати са
другим самосталним целинама обухватног ОПТИМУС програма, а који се међусобно
допуњују и удружено примењени мултиплицирају ефекте третмана.


