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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Циљ програма је развој хранитељства за децу укључену у живот и/или рад на улици.
Посебни циљеви
1. Сензибилисање и унапређење компетенција учесника програма обуке за подршку
циљној групи
2. Освешћивање предрасуда у односу на ову децу
3. Развој знања и вештина учесника за разумевање, моделовање и утицај на промену
понашања ове деце
4. Познавање модела развоја хранитељства за децу која живе и /или раде на улици
САДРЖИНА ПРОГРАМА
 Карактеристике и потребе деце која живе и/или раде на улици ( снаге за
преживљавање, депривирајући услови живота, ефекти кумулиране трауме,
поремећаји емоционалног везивања...)
 Предрасуде и стереотипи
 Значење понашања деце, реаговање одраслих и вештине управљања понашањем
 Улоге и задаци актера укључених у заштиту у оквиру модела развоја
хранитељства за децу која живе и/или раде на улици.
 Програм повезује општа знања о развоју деце на хранитељству са разумевањем
специфичних снага и потреба деце која живе или раде на улици
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
 Релевантна знања о дечјој трауми, теорији атачмента, концепту резилијенци,
знања из области васпитања деце
 Разумевање потреба деце која живе и /или раде на улици
 Вештине планирања приступа и интервенција у задовољавању њихових
потреба у свакодневним ситуацијама
 Разумевање потреба биолошке породице детета за уважавањем и подршком
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Разумевање сопствене улоге у оквиру модела заштите деце која живе и /или
раде на улици .

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Професионалци који раде у центрима за социјални рад као водитељи случаја за децу,
саветници за хранитељство, супервизори, стручњаци запослени у Центру за
интеграцију младих (програм „Свратиште“) или другим НВО које пружају подршку
овој деци, хранитељи који имају искуство бриге о деци без родитељског старања, или
се још увек нису остварили у овој улози.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм се односи на област заштите деце и младих без адекватног родитељског
старања.
Крајњи корисници су деца која живе и/или раде на улици којој је потребан смештај у
хранитељску породицу. Као корисници се могу посматрати и њихове биолошке
породице као и породице које ову децу прихватају.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Општи услови за пружање одређене услуге у социјалној заштити на основу којих су
полазници ангажовани у некој професионалној улози односно за хранитеље, као
пружаоце услуга, услови предвиђени Правилником о хранитељству.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Програм је организован у четири радионице по четири сата. Радионице се могу
реализовати повезано у два радна дана или свака у посебном дану, што укупно износи
16 сати
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