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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
 
Оспособљавање професионалаца за подршку младима који напуштају заштиту за 
успешнију интеграцију у социјално окружење кроз овладавање практичним вештинама 
неопходним за сналажење и оријентацију у савременом, урбанизованом и 
технолошком друштву, коришћењем савремених средстава и симбола у простору и 
времену и овладавање вештинама комуникације. 
 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА 
1. Вештине личног развоја: систем људских вредности; подстицање самопоштовања и 
јачање личне одговорности; доношење одлука о сопственом развоју и будућности. 
2. Социјално-комуникационе вештине: комуникација; важност, елементи и врсте 
комуникације; ненасилна комуникација; конфликти и конструктиван приступ у 
решавању конфликата. 
3. Вештине успешног учења: концепт доживотног учења као инструмента личног 
развоја и промоције у друштву; типови учења. 
4. Вештине активне грађанске партиципације: стереотипи, предрасуде и механизми 
борбе против истих; испуњавање грађанских обавеза и остваривање грађанских права; 
критички однос према медијима и препознавање њиховог манипулативног карактера. 
5. Вештине живљења у урбано-технолошком друштву: сналажење и оријентација у 
савременом, урбанизованом и технолошком друштву; извори информисања; лична 
документа; потрошачка култура. 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
 
Oпште компетенције: 
Стицање знања  и вештина потребних професионалцима за подршку младима за 
социјалну интеграцију. 
 
Подршка младима се односи на: 
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 успешну социјалну комуникацију; 
 успешно решавање конфликата; 
 прихватање стратегије доживотног учења; 
 развој вештина неопходних за живот у савременом и урбаном друштву. 
 
Посебне компетенције: 
 знања и вештине потребне за подстицање развоја деце у циљу смањења 
рестриктивног дејства институционалне заштите; 
 знања и вештине прављења програма подршке осамостаљивању деце и младих. 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Васпитачи, психолози, педагози и социјални радници који су запослени у 
институцијама за социјалну заштиту младих. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштита деце и младих 
Крајњи корисници су млади који напуштају заштиту. 
 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Aдекватно формално образовање потребно за рад с младима у институцијама 
социјалне заштите; мотивација, комуникативност и осетљивост за рад на подршци 
младима за напуштање институција социјалне заштите. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Обука  траје 18 сати (3 дана по 6 сати). 


