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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ је развој компетенција професионалаца за пружање адекватног третмана у
раду са децом са проблемима у понашању.

Посебни циљеви:
 Подизање свести о важности укључивања породице у креирању и примени

индивидуалних планова третмана
 Стицање теоретског и практичног знања за развој програма управљања понашањем
 Стицање вештина у примени КБ техника у циљу моделовања и обликовања

просоцијалних животних вештина и смањења негативног понашања деце
 Усвајање вештина интервенција у кризи код деце са високо ризичним понашањем
 Стицање знања у примени медијације ради усвајања вештина конструктивног

решавања проблема

САДРЖИНА ПРОГРАМА
Повезивање теорије и праксе у раду са децом са проблемима у понашању.Схватање
значаја поштовања Конвенције УН о дечијим правима.Развијање капацитета
професионалаца за емпатију.Препознавање фактора ризика који доприносе
проблемима у понашању, специфичних снага и потреба деце, њихових породица и
локалних заједница. Одређивање постојећег нивоа дечијих вештина, као полазне
основе за даље моделовање и обликовање.Креирање емпатијског животног окружења и
развијање вештина комуникације професионалаца.Препознавање снага и потреба деце
као полазне основе за израду индивидуализованих планова третмана.Развијање
бихејвиор-менаџмент програма кроз позитивно поткрепљивање просоциојалног и
непоткрепљивање проблематичног понашања.Развијање просоцијалних животних
вештина применом КБ интервенција.Усвајање вештина интервенција у кризи. Стицање
знања у примени медијације, као ненасилног решавања проблема.
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
Опште компетенције:
 Знања и вештине у примени домаћих и међународних докумената који се односе на

систем социјалне заштите
 Вештине за превентивни рад и промоцију здравих стилова живота
 Знање и вештине за примену интервенција у кризи
 Вештине и знање за израду индивидуалних планова третмана

Посебне компетенције:
 Знања о факторима ризика који доводе до проблема у понашању деце
 Вештине за препознавање снага и капацитета деце која се налазе у високоризичним

породицама и окружењима
 Вештине потребне за рад са децом са проблемима у понашању и децом у сукобу са

законом (КБ технике, интервенције у кризним ситуацијама, подстицање асертивних
вештина, медијација)

 Вештине подстицања развоја деце са сметњама у развоју, оснаживање и подршка
породици за остваривање потенцијала и осамостаљивање.

 Знања и вештина потребне за задовољавање специфичних потреба деце.
 Вештине емпатије у раду са децом са проблемима у понашању

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Професионалци и остала лица која имају искуства у раду са децом и младима са
проблемима у понашању

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм обуке развија знања, вештине и ставове стручних радника у области заштите
и подршке деци и младима са проблемима у понашању. Програм обуке је посебно
намењен осетљивим и угроженим групама, са акцентом на децу и младе са проблемима
у понашању

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Висока или виша стручна спрема: психолози, социјални радници, педагози и други
факултети и више школе хуманистичке оријентације.Искуство у раду са децом са
проблемима у понашању.Познавање рада на компјутеру.Пожељне су претходне
едукације из области релевантних за рад са децом и младима са проблемима у
понашању.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
1.део Петодневни семинар (40 сати)
2.део Директне групне супервизије, сваке друге недеље у трајању од 8 недеља (укупно
4 супервизије) (16 сати)
3.део Тродневни семинар (24 сата)
УКУПНО: 80 сати


