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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ је унапређивање компетенција стручних радника запослених у социјалној
заштити у приступу партнерским везама, посебно са акцентом на функционалној
одрживости.
Специфични циљеви односе се на: стицање знања из области партнерских веза,
стицање знања и вештина за опсервацију квалитета љубавне везаности парова који се
упућују на дијагностичку процену или саветодавни рад, стицање знања и вештина за
примењивање техника за процену форми љубави, са акцентом на функционалној
одрживости, стицање знања и вештина за саветодавни рад са паровима и за
унапређивање капацитета дијаде/породице.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм садржи више модула: теоријски модул односи се на упознавање са кључним
концептима партнерског односа, други модул је посвећен разради несклада због
различитог поимања и практиковања љубави. У трећем модулу полазницима се
представљају технике уз помоћ којих је могуће идентификовати и разумети већину
егзистирајућих форми љубави (Ерос, Маниа, Лудус, Агапе, Сторге, Прагма; Свиђање,
Занесеност, Празна љубав, Луда љубав, Романтична љубав, Партнерска љубав,
Потпуна љубав; Љубав као контролни систем понашања афективне везаности
везаности, пажње и секса...). У четвртом модулу представљају се досадашња домаћа
као и инострана истраживања љубави, те осветљавају аспекти кроскултуралности и
трансгенерацијског преноса. У петом делу, са полазницима се интерпретирају и
прорађују све врсте љубави, те разврставају у категорије одрживих и неодрживих.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм код професионалаца развија стручне компетенције у области опсервирања и
процењивања квалтета партнерског односа, а на основу тога предлагања
интервентних поступака у правцу побољшавања капацитета пара/брака/ванбрачне
заједнице/породице за раст и развој.
Учесници ће бити оспособљени да: процењују квалитет, односно форму љубавних
односа парова, а у складу са проценом моћи ће да одлучују о начину интервенисања,
такође ће моћи да процењују и предлажу поступке за побољшање интеракције у
дијади,
а
са
сврхом
обезбеђивања
квалитенијих

партнерско/брачно/ванбрачно/породичних односа, али и у поступцима развода, повере
и модела контактирања родитеља и деце.
Напомена: Обука ће се сматрати завршеном тек након супервизијског праћења
едуканата (сваки од учесника урадиће самостално по шест процена и послати их
ауторима програма на супервизију у року од шест месеци након завршетка обуке).
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен професионалцима, стручним радницима запосленима у социјалној
заштити, у просвети и невладином сектору. Стручни профил: психолог, педагог,
социјални радник.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм обуке професионалаца води унапређивању квалитета услуга у
социјалној заштити (процена, планирање, превентивне активности, саветодавне
услуге) у раду са: адолесцентима као припрема младих за партнерске везе, паровима
који су у кризи, паровима који су у поступку развода, паровима који су у постразводној
кризи, паровима који не одвајају родитељску од партнерске улоге
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Минимум VII/1 степен стручне спреме друштвенохуманистичких наука.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Трајање програма обуке је 18 часова (3 дана по 6 часова).

