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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Крајњи циљ програма је обезбеђење довољног броја вољних и спремних хранитељских
породица за ургентни прихват деце и младих који због изненадних догађаја у свом
животу или процене професионалаца да је хитна интервенција неопходна(траума
злостављања,екстремног занемаривања ) без припреме бивају измештена из својих
средина,те тако додатно трауматизована.
Циљ је повећање нивоа знања и разумевања професионалаца у погледу тога шта је за
децу трауматично и зашто , дугорочног утицаја трауматског искуства деце на њихов
развој и понашање, посебно кад правовремена и одговарајућа подршка није обезбеђена
одмах после трауматизације, као и како се пружа одговарајућа подршка да би се
трауматизовано дете осећало сигурно, почетно стабилизовало после трауме и
евентуално почело да је прорађује.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Појмовно одређење трауматског искуства , како се развија и како ради мозак,
редослед психофизиолошких реакција у изненадној опасној ситуацији, како се долази
до повратка у стање смирености , шта трауматско искуство мења у функционисању
ЦНС-а (памћење,емоције,односи са другима, ментална репрезентација себе и
света),како трауматизовано дете види себе и свет,на шта реагује,како се понаша,шта
детету стоји на располагању да само изађе на крај са трауматским искуством а шта оно
нема и не може ,како се помаже детету у протоку времена,како одмах а како после
успостављања почетне сигурности,пут опоравка од трауме. 2. Како ургентна
хранитељска породица штити себе од секундарне трауматизације и чува своју
резилијентност и адекватне обрасце породичног функционисања.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм развија знања и вештине потребне професионалцима да би могли да
припреме и подрже хранитељске породице за прихват акутно трауматизоване деце, и
то:
1.Знања о томе шта је за децу трауматско и како ова искуства могу утицати на дечије
функционисање и даљи развој
2.Знања о потребама деце која се хитно измештају из својих породица и како се те
потребе могу задовољити

3.Знања о значењу дечијег понашања као спољње манифестације унутрашњег света и
животних искустава
4.Знања о секундарној трауматизацији и мерама заштите
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Водитељи случаја и супервизори Центара за социјални рад, саветници за
хранитељство и едукатори за хранитеље, хранитељи
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Заштита и подршка деце и младих , деца којој је потребно хитно измештање из
породице
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Општи услови прописани за радно место на коме су полазници ангажовани (за радно
место саветника за хранитељство,едукатора за хранитеље или водитеља случаја у
центру за социјални рад, искуство рада у заштити деце, посебно на хранитељству је
пожељно али није неоходно.
За хранитеље општа подобност за хранитељство.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ(дана/сати)
Дводневни тренинг за професионалце
За хранитеље 4 сесије у трајању од по 3 сата.

