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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ  

Циљ програма је упознавање пружаоца услуга са улогом система социјалне заштите у 

имплементацији васпитних налога и усвајање знања и развој вештина неопходних за 

организацију примене и спровођење васпитних налога у складу са процедурама и 

стандардима њихове примене. 

Посебни циљеви 

 Упознавање са савременом праксом у заштити деце и младих са проблемима у 
понашању 

 Разумевање сврхе васпитних налога, упознавање са врстама васпитних налога и 
принципима њихове примене 

 Упознавање са улогама и одговорностима кључних актера у области правосуђа и 

социјалне заштине у примени васпитних налога  

 Стицање знања о процедурама примене васпитних налога  

 Развијање вештине примене стандарда за сваки појединачни васпитни налог 

 Усвајање знања и развој вештина потребних за израду налаза и мишљења органа 

старатељства 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм обухвата садржаје подељене у шест тематских целина: 

 Савремена пракса у заштити деце и младих са проблемима у понашању 

 Васпитни налози 

 Управљање васпитним налозима 

 Процедуре примене васпитних налога 

 Стандарди примене васпитних налога 

 Налаз и мишљење органа старатељства 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

 Примењују основна знања о приступима у раду са децом са проблемима у 
понашању, који се базирају на савременим теоријским концептима и обавезујућим 

документима у овој области 

 Разумеју сврху васпитних налога, познају врсте васпитних налога и принципе 

њихове примене 

 Познају улоге и одговорности кључних актера у примени васпитних налога 

 Спроводе процедуре примене васпитних налога 

 Примењују стандарде за сваки појединачни васпитни налог 

 Напишу налаз и мишљење органима малолетничког правосуђа у складу са 

препорученом структуром 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Професионалаци и волонтери из различитих система који су укључени или се 

припремају за укључивање у спровођење васпитних налога  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Област је подршка и заштита деце и младих  а крајњи корисници су деца и млади у 

сукобу са законом. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Не постоје формални предуслови за похађање овог програма обуке у смислу  

потребног образовног нивоа или професионалног искуства. Мотивисаност за рад са 

децом и младима у сукобу са законом је довољан предуслов за укључивање на овај 

програм. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Комплетан програм траје три дана/ 18 сати.  

 

Програм је конципиран тако да шеста тематска целина, може да се реализује као 

методска јединица у оквиру програма обуке „Улога ЦСР и других пружалаца социјалне 

заштите у примени васпитних налога“ или самостално, у форми једнодневне обуке 

усмерене на развој специфичних компетенција неопходних за израду налаза и 

мишљења. 


