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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Циљ програма је развој и унапређење компетенција стручњака који непосредно 
организују заштиту младих без родитељског старања да, кроз структуриран програм и 
уз активну партиципацију младих, пренесу знања о младалаштву, партнерским 
релацијама, браку и породици и оснаже младе у процесу напуштања заштите и 
отпочињања сопственог самосталног, односно породичног живота. 
 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Програм обуке садржи следеће тематске блокове: 
 
 Динамика развоја у периоду младалаштва, развој аутономије, освајања слободе и  
преузимање одговорности за самосталан живот; 
 Избор партнера, заснивање брака и односи у браку, (дис)функционалности брачне 
релације; 
 Породица као систем, функционални и дисфункционални  породични обрасци;  
 Мотиви за родитељство, однос родитељ – дете, модели родитељства, употреба и 
злоупотреба родитељске моћи. 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Компетенције које Програм развија се односе на стицање нових знања и вештина 
потребних за адекватно задовољавање специфичних потреба деце и младих  који 
напуштају институције социјалне заштите, и то: 
 развијање веће осетљивости за препознавање и разумевање потреба младих на путу 
одрастања, у остваривању основних развојних задатака који се односе на одговорни 
избор партнера, заснивање брака и развијање функционалних породичних модела; 
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 активно овладавање основним принципима савремене интерактивне педагогије и 
развијање вештина потребних за примену принципа активног учења у циљу 
подстицања проактивног става младих и напуштања образаца високо протективног 
модела заштите; 
 стицање знања и вештина потребних професионалцима за подстицање 
осамостаљивања младих. 
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Програм је намењен запосленима у установама социјалне заштите, образовним 
институцијама и невладиним организацијама  које раде на заштити деце и младих.  
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштитa деце без родитељског старања 
 
Крајњи корисници су млади који напуштају институције социјалне заштите, млади у 
домовима за децу и хранитељским породицама. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Висока школска спрема у оквиру друштвених и/или хуманистичких наука. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
 
40 сати (5 дана по 8 часова)  
 
 


