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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: 

 ''Подршка породици – подршка детету'' - подршка биолошким породицама 

детета на хранитељству 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА:  
Добрила Грујић 

Тамара Борисављевић 

Светлана Миленковић 

Весна Аргакијев 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 

Добрила Грујић  

ЦПСУ Београд, Радослава Грујића 17,  

dobrila.grujic@gmail.com 

 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА   

 Развијени професионални капацитети стручњака за подршку биолошкој 
породици у обављању подржавајуће улоге за дете на хранитељству 

 Већа укљученост родитеља и других сродника у припрему детета за смештај у         
хранитељску породицу и подршку детету током одвијања хранитељства 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 Деца у систему социјалне  заштите и улога биолошке породице 

 Предрасуде и стереотипи према родитељима  

 Породичне кризе-узроци, механизми одржавања и превазилажења 

 Хранитељство као подршка биолошкој породици 

 Допринос биолошке породице  минимизирању трауме премештаја за дете 

 Контакти између деце и  биолошке породице 

 Сарадња одраслих значајних за дете  

 Рад  на животној причи породице, препознавање породичних снага 

 Улога биолошке породице у планирању заштите детета 
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 Разумевање сопствених осећања и спремност на преиспитивање ставова и 
уверења  о снагама биолошке породице 

 Разумевање породичних криза и фактора који утичу на њих, укључујући и 

повезаност са квалитетом друштвене подршке 

 Освешћивање повезаности губитака и процеса туговања свих учесника у 
процесу смештаја и вештине рада на минимизирању трауме смештаја 

 Вештине придруживања биолошкој  породици, изградње и одржања односа  

 Вештине препознавања породичних снага и њиховог јачања 

 Вештине организовања мреже подршке 
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 Знања о подршци биолошкој породици да са дететом остварује садржајне и 
квалитетне контакте 

 Вештине подршке биолошкој породици да дефинише своју улогу током трајања 

хранитељства и створи услове за повратак детета 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ  

Стручњаци запослени у центрима за породични смештај и усвојење, центрима за 

социјални рад и хранитељи као партнери професионалаца и пружаоци услуге смештаја. 

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Заштита деце и младих без адекватног родитељског старања.  

Крајњи корисници су деца и млади на хранитељству, њихови родитељи и 

хранитељи 
 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Општи услови за пружање одређене услуге у социјалној заштити на основу којих су 

полазници ангажовани у својој професионалној улози. 

 
 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

5 радионица по 4 сата, односно 20 сати обуке 

 


