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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Прилог А3 

 
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
(максимум 2 стране) 

 
НАЗИВ ПРОГРАМА 

„УМЕМ БОЉЕ“ 2-  РАД СА РОДИТЕЉИМА МЛАДИХ СА  
АГРЕСИВНИМ ПОНАШАЊЕМ 

 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
мр сци Невенка Бадњаревић, психолог, породични психотерапеут; Лидија Филиповски, 
психолог, породични психотерапеут ; спец. медијације Маја Жегарац, 
психолог,породични психотерапеут; Светлана Аћимовић, соц. радник, породични 
психотерапеут; Зорана Бањац, психолог, породични психотерапеут; др сци Јасна 
Хрнчић, психолог. мр сци Марија Тепурић, психолог, РЕПТ психотерапеут; спец. 
медијације Вера Деспотовић Станаревић, соц. радник, 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''2 кроз 
стицање потребних знања и вештина за рад са родитељима на спречавању агресивног 
понашања младих и потстицању њиховог друштвено пожељног понашања. 
Специфични циљеви програма су: оспособљавање  полазника да  воде радионице за 
повећање родитељских вештина: контроле беса, комуникације, решавања конфликата, 
дисциплиновања, родитељског надзора, са циљем смањења породичних  фактора 
ризика за настанак агресивног понашања младих, и потстицања породичних фактора 
заштите. 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА 
 
Теме које ће се обрађивати у програму су:  

o препознавање и контрола емотивног реаговања родитеља у ситуацијама 
беса 

o препознавање и заустављање насилних образаца интеракције између 
родитеља и деце  

o начини конструктивне  комуникације између родитеља и деце  
o конструктивно решавање конфликата између родитеља и деце  
o методе ефикасног дисциплиновања- конструктивно коришћење награда и 

казни  
o ефикасно управљање понашањем деце: постављање граница, 

успостављање правила понашања у породици 
o адекватан родитељски надзор и контрола 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 развој посебних компетенција стручних радника и унапређење знања и вештина 

потребних за рад са породицом, децом и младима са асоцијалним понашањем и у 
сукобу са законом 

 унапређивање посебних компетенција, знања и вештина рада са породичним и 
индивидуалним факторима који утичу на настанак и одржање антисоцијалног 
понашања код деце и адолесцената 

 стручни радници ће добити теоријска знања и практичну обуку за вођење 
радионичарског интерактивног, партиципативног начина рада са групом деце и 
групом родитеља  

 развој посебних компетенција стручних радника за подучавање родитеља деце са 
проблемима у понашању вештинама успешног родитељства као што су  боље 
разумевање, контрола емоција, адекватна комуникације, решавање проблема и 
конфликата 

 развијање способности и знања професионалаца за стварање атмосфере сарадње, 
подршке и уважавања младима са проблемима у понашању и њиховим родитељима 
у систему социјалне заштите.  

 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Стручни радници у Центрима за социјални рад који раде са младима и њиховим 
родитељима, стручни радници из Домова за децу без родитељског старања, 
професионалци који раде у полузатвореним системима социјалне заштите, 
професионалцима који раде са децом и хранитељима, стручни радници у 
Саветовалиштима за брак и породицу. 
 
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 и њихови родитељи 
2.) кривично одговорни млади починиоци кривичног дела којима је Центар изрекао 
меру праћења и њихови родитељи 3.) млади са проблемима у понашању и њихови 
стараоци у Домовима за децу без родитељског старања 4.) млади са проблемима у 
понашању смештени на хранитељство и њихови хранитељи 5.) млади починиоци 
кривичних дела смештени у полузатвореним системима заштите и њихови стараоци  
6.) млади са проблемима у понашању и њихови родитељи који су клијенти брачних 
саветовалишта при ЦЗСР 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Потребно је да учесници групе на едукацији буду запослени у систему социјалне 
заштите на категоријама заштите деце и младих, да имају најмање 2 год. радног 
искуства. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) Програма ће се одвијати у 4 
радна дана у укупном трајању од 30 сати обуке. 


