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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
(максимум 2 стране)

НАЗИВ ПРОГРАМА
Медијација у породичним споровима
АУТОРИ ПРОГРАМА
спец. Вера Деспотовић
спец. Владан Јовановић
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
Вера Деспотовић, Јове Илића 93/1, veradest@gmail.com, 0628013717, 0112650936
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера)
Оспособљавање професионалаца за развијање и примену нових модела у решавању
породичних конфликата, кроз које се до решења долази искључиво кроз међусобно
споразумевање и активну партиципацију чланова породице (страна у сукобу), а без
наметања туђег решења.
Оспособљавање професионалаца у области социјалне заштите за пружање нових
услуга – медијације у породичним споровима и конфликтима. С обзиром на
сложеност породичне проблематике, у социјалној заштити постоји потреба за
развијањем и увођењем и других ефикаснијих услуга, метода и интервенција за
решавање различитих врста конфликата и пружања психосоцијалне помоћи и подршке
која је усмерена на решење проблема.
Стицање знања и развијање вештина из породичне медијације као једног
специфичног облика медијације, која може имати широку применљивост у центрима за
социјални рад (у складу са овлашћењима које има орган стартељства у заштити
породице и деце. Применом ових вештина може се утицати на смањењење броја
сукоба, превенирати настајање нових сукоба, унапређивати квалитет живота у раду
кроз оснаживање деце, породица и заједнице....
САДРЖИНА ПРОГРАМА (до 800 карактера)
Програм основне обуке посредника спроводи се у четири радна дана. У току једног радног
дана обука траје пет часова од по 45 минута.

1. Специфичности породичне медијације и овладавање знањима о њеној примени у
складу са Породичним законом, правима детета и родитељским правом и најбољим
интересом деце у току процеса развода и у постразводном периоду
2. Овладавање основним знањима и караткеристикама породичног и партнерског
функционисања и специфичним темама потребним за вођење поступка медијације у
породичним споровима

3. Упознавање са вештинама и техникама вођења поступка породичне медијације кроз
теоријска излагања и практичне вежбе
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4. Овладавање специфичним темама релевантних за примену породичне медијације и
правних питања која се разрешавају у овим поступцима. Провера степена стеченог
знања и процена практично овладаним вештинама и завршна евалуација
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА (до 800 карактера)
Опште компетенције за остваривање реформе система социјалне заштите
укључују знања и вештине:

o потребне за разумевање и примену основних етичких принципа и стандарда
професионалног понашања, решавање етичких дилема, посебно везаних за област
медијације
o комуникације
o медијације, лобирања
o потребне за примену проактивног приступа у пружању услуга у оласти социјалне
заштите
Посебне компетенције за подршку породици обухватају знања и вештине за:
o подизање капацитета и очување способности породице за адекватно (оптимално)
функционисање (да се стара о својим члановима, умањи дејство неповољних
околности и ситуација и осигура стабилно и подржавајуће окружење за развој
њених чланова), уважавајући интегритет и аутономију породице.
o рад са породицом у кризи, подршку и интервенције у породични систем и
интензиван рад са породицом у циљу очувања и/или поновне интеграције породице
o вештине решавања породичних конфликата
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм могу похађати професионалци који испуњавају предуслове за укључивање на
обуку и који раде на различитим врстама породичне проблематике.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ (појачајте текст који означава
област, функција Bold) И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм се односи на следеће области у социјалној заштити: деца и млади; одрасли и
старих; подршка породици.
Вештине које се развијају овим програмом широко су прменљиве на унапређење
стручних компетенција професионалаца који раде са различитим врстама породичних
конфликата и пружају услуге појединцима и готово свим осетљивим, вулнерабилним
групама, а имају потребу за оснажењем или посредовањем. Навешћемо неке од група
корисника: партнери и/или родитељи у разводу, деца, чланови породице у различитим
сукобима (родитељи – адолесценти, стари, хранитељске породице....)
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
За похађање овог програма неопходно је похађање програма Основна обука за
медијацију (посредовање), или завршени други основни програм обуке из медијације, у
складу са позитивним прописима.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Програм обуке траје 4 дана. У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45
минута.

2

