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

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

2. Оспособљавање полазника за овладавање теоријским концепатима и вештинама
потребним за реализацију програма 12 радионица са родитељима деце и младих у
сукобу са законом и/или са проблемима у понашању,  и праћење и евалуацију
третмана

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Садржај програма обухвата четвородневну обуку за реализацију програма групног
третмана са родитељима деце и младих у сукобу са законом /са поремећајем у
понашању у форми 12 радионица са применом елемената системског приступа
когнитивно - бихејвиоралних интервенција у раду са родитељима, које се односе развој
родитељских вештина (комуникације, контроле беса, конструктивних стратегија
решавања проблема успостављање јасне и функционалне породичне хијерарије,
спровођења правила) које воде ка повећању социјалних вештина, личне одговорности и
интеграције у заједницу, као и обехрабривања антисоцијалног понашања њихове деце.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
Oпште компетенције
1. основни етички принципи и стандарди професионалног понашања
2. примена обавезујућих докумената за систем социјалне заштите
3. рад у тиму
4. комуникација, презентација и модерација
5. саветовање и преговарање
6. интерна евалуација
7. превентивни рад и промоцију здравих стилова живота
8. проактивни приступ у пружању услуга социјалне заштите
9. развој породичне солидарности
Посебне компетенције у заштити родитеља деце и младих
1. примена обавезујућих докумената за децу и младе
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2. имплементација основних стандарда у заштити
3. препознавање и заштита деце и младих од занемаривања, злостављања и

злоупотребе
4. развијање програма превенирања смештаја у институције
5. рад с породицама, децом и младима са проблемима понашања и у сукобу са

законом
Посебне компетенције за подршку породици
1. подизање капацитета породице за оптимално функционисање
2. подршка и интервенције у породичном систему
3. јачање капацитета породице за приступ ресурсима

Посебне компетенције за заштиту и подршку маргинализованим друштвеним
групама
1. примена права деце и младих у сукобу са законом
2. смањење угрожености и социјалне искључености
3. идентификације и препознавања феномена маргинализације
4. мотивације за укључивање у систем образовања/оспособљавања/запошљавања
5. имплементација основних стандарда у заштити маргинализованих

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
 заштита и подршка деци и младима,
 подршка породици,
 заштита и подршка маргинализованим друштвеним групама (малолетни

делинквенти, деца и млади са поремећајима понашања).

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Родитељи деце и младих у сукобу са законом и/или са поремећајем понашања, и

њихова деца.

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 из психијатрије. Програм могу да заврше и
професионалнци 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.


