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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА:
„ПРОГРАМ ОБУКЕ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА
ПРИМЕНУ БАЗИЧНОГ ПРОГРАМА РАДА У УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ“

АУТОРИ ПРОГРАМА: Христина Брђовић, Ивана Церовић, Јелена Радовановић,
Оливера Радовановић, Лидија Марковић, Данило Бојовић и Љубиша Јовановић

КОНТАКТ ОСОБА: Љубиша Јовановић, Звечанска 7., ljubisa.jovanovic@czodo.rs, 011
2648 622, 062 8865 110

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:
Основни циљ програм обуке је да обучи непосредне пружаоце услуга, стручне
раднике, стручне сараднике и сараднике у установама за пружање услуга социјалне
заштите, а посебно услуге домски смештај.
Посебни циљеви програма обуке (ефекат на едуканте):

• да унапреди знања и вештине запослених;
• да пружи запосленима јединствени референтни оквир;
• да обезбеди процес процене кандидата за посао;
• да унапреди самопроцену актуелно запослених;
• емпатија као циљ едукације;
• да унапреди тимски рад;
• поштовање стандарда и увођење у праксу

САДРЖИНА ПРОГРАМА:
Програм обуке садржи следеће радионице:

1) „Упознавање учесника и програма“;
2) „Историја и контекст рада у установи“;
3) „Циљна група“;
4) „Афективна везаност“;
5) „Развој и основне законитости развоја“;
6) „Траума и опоравак“;
7) „Како разговарамо“;
8) „Психолошки аспекти пријема“;
9) „Планирање процеса пријема“
10) „Метод индивидуалног планирања“
11) „Рад са породицом“;
12) „Живот и рад у групи 1 – процеси у групи“;
13) „Живот и рад у групи 2 - Базичне потребе у матичној групи““;
14) „Тимски рад“
15) „Отпуст“;
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16) „Шта после?“;
17) Завршна радионица

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА :
Компетенције које овај програм обуке развија се могу сврстати у 5 група компетенција:

 Штитити и одгајати дете;

 Задовољавати развојне потребе детета и бавити се застојима у развоју;
 Пружати подршку односу детета и његове породице;
 Везивати дете за сигуран, брижан однос који треба да траје цео живот /

подршка детету и његовом окружењу односно породици да развијају
континуиране и сталне односе;

 Радити као члан стручног тима.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ:
Програм обуке је намењен непосредним пружаоцима услуга социјалне заштите у
установама за децу и омладину, посебно у услузи домски смештај: стручни радници,
стручни сарадници и сарадници, а у складу са стандардима прописаним за пружање
услуга социјалне заштите.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:
ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ:
Запослени у установи социјалне заштите за децу и омладину или у процесу
запошљавања као кандидати за посао / стручњаци на пробном стажу, стручњаци –
волонтери или приправници. Доказ: уговор о радном ангажовању.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (дана/сати):
42 сати / 7 дана


