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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 

 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА  
ОСНАЖИВАЊЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 
РАД СА ДEЦОМ И МЛАДИМА У СУКОБУ СА ЗАКОНОМ 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА  
Микаина Стевановић 
Сњежана Јовић  
Ивана Видаковић 
 
КОНТАКТ ОСОБА, 
Ивана Видаковић 
Адмирала Гепрата 10, 11000 Београд,  
ividakovic@ian.org.rs  
011/ 3617 243 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Стицање знања и вештина за: 
- планирање и реализацију програма за рад са децом са ризичним понашањем, као и 
знања и вештине за примену предкривичних диверзионих програма (налози за 
обављање послова у оквиру друштвене заједнице) 
- рад са децом и младима у сукобу са законом и њиховим породицама и квалитетно 
професионално ангажовање у дефинисању проблема и прикупљању релевантних 
података 
- коришћење вршњачке (peer) супервизије као система подршке у раду 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 
Поступак процене у процесу заштите деце и младих у сукобу са законом  

 
Израда појединачног програма за рад са младима у сукобу са законом 

 

Вршњачка супервизија 

 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
- Знања и вештине потребне за рад са породицама, децом и младима са асоцијалним 

понашањем и у сукобу са законом;  
-  Знања потребна за препознавање нових модалитета неприлагођеног и ризичног 

понашања деце и младих; в)  
- Знања и вештине потребне за примену предкривичних диверзионих програма и 

мера 
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ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Стручни раднициу систему социјалне заштите  
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштита и подршка деци и младима  

 
Крајњи корисници програма су деца и млади са поремећајем у понашању и у сукобу са 
законом, њихове породице, шира друштвена заједница 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Предвиђено је да полазници програма буду: социјални радници, специјални педагози, 
педагози и психолози. 
 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
4 дана / 32 сата (укључујући и паузе), 12 учесника у групи 


