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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
(максимум 2 стране) 

 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
„УМЕМ БОЉЕ“1.- ПРЕВЕНЦИЈА АГРЕСИВНОГ ПОНАШАЊА МЛАДИХ 
 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
мр сци Марија Тепурић, психолог, РЕБТ психотерапеут; спец. медијације Вера 
Деспотовић Станаревић, соц.радник, породични психотерапеут,; доц. др сци Јасна 
Хрнчић, психолог, психотерапеут; мр сци Невенка Бадњаревић, психолог, породични 
психотерапеут; Лидија Филиповски, психолог, породични психотерапеут ; спец. 
медијације Маја Жегарац, психолог,породични психотерапеут; соц. радник Светлана 
Аћимовић, соц. радник, породични психотерапеут; Зорана Бањац, психолог, породични 
психотерапеут 
 
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 
мр сци Невенка Бадњаревић, Руска бр.4, 11000 Београд, тел./факс: 011 2650258. 
nenabad@hotmail.com, savetovalistebip@gmail.com 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Општи циљ је оспособљавање полазника за примену програма ''Умем боље'' 1 кроз 
стицање потребних знања и вештина за рад са младима на спречавању проблематичног 
и агресивног понашања младих, подстицању њиховог друштвено пожељног понашања 
и смањењу вршњачке агресивности. 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 
Теме које се обрађују су :  
 облици, врсте, класификација проблематичног - агресивног понашања младих,  
 фактори ризика за настанак и развој агресивног понашања младих 
 веза мисли-осећања-агресивног понашања  
 препознавање, контрола и обуздавање емоције беса  
 проналажење просоцијалних решења за конфликтне ситуације у којима се млади 

налазе 
 конструктивно решавање сукоба 
 решавање вршњачких сукоба кроз методе реституције 
 прихватање и подржавање као облик комуникације 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
 унапређивање посебних компетенција, знања и вештина рада са факторима који 

утичу на настанак и одржање антисоцијалног понашања код деце и адолесцената 
 стручни радници ће унапредити своје посебне компетенције и знања о ефикасним 

начинима решавања фактора ризика за развој антисоцијалног понашања и знања о 
развоју адекватних просоцијалних вештина код младих применом савремених 
когнитив-бихејвиор и системских приступа раду 

 стручни радници ће добити теоријска знања и практичну обуку за вођење 
радионичарског интерактивног, партиципативног рада са групом деце са 
агресивним понашањем која ће моћи да примене и у индивидуалном раду са 
корисницима  

 развијаће способности и знања за стварање атмосфере сарадње, подршке и 
уважавања младих са проблемима у понашању кроз рад на превенцији и раној 
интервенцији агресивности са циљем спречавања развоја агресивности и  
институционализације младих  

 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Потребно је да учесници едукације буду запослени у систему социјалне заштите – 
центри за социјални рад, саветовалишта за брак и породицу, установе за смештај деце 
и младих, системи за хранитељски смештај и сви остали који раде на категоријама 
заштите деце и младих.  
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  
Програм се односи на област заштите деце и младих и њихових породица  
 
 И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ Крајњи корисници услуга су: 1.) млади са проблемима у 
понашању починиоци кривичног дела евидентирани као кривично неодговорни у ЦЗСР 
2.) кривично одговорни млади починиоци кривичног дела којима је Центар изрекао 
меру праћења  3.) млади са проблемима у понашању у Домовима за децу без 
родитељског старања 4.) млади са облицима проблема у понашању смештени на 
хранитељство 5.) млади починиоци кривичних дела смештени у полузатвореним 
системима заштите  6.) млади са проблемима у понашању који су клијенти брачних 
саветовалишта при ЦЗСР 
 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Професионалци треба да су завршили факултет за психологију, педагогију, социјални 
рад, андрагогију или сличне факултете, да раде у систему социјалне заштите и да имају 
најмање 2 године радног искуства.   
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
Обука траје 4 дана и укупно носи 30 сати едукације. 


