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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
 Обука тренера за извођење и примену Прајд програма; 
 Излажењe у сусрет заштитним, развојним,културним и другим потребама деце; 
 Оснаживање хранитељских породица кроз стицање потребних вештина и знања;  
 Ојачавање квалитета услуга хранитељства обезбеђивањем стандардизованог, 
конзистентног и структурисаног оквира  за регрутовање, припрему и селектовање 
хранитеља и пружање подршке у току услуге хранитељства;; 
 Дељење ресурса државног и невладиног сектора; 
 Развој и промоција хранитељства. 
   
САДРЖИНА ПРОГРАМА 
1. Настанак и развој Прајд програма; 
2. Раст и развој детета; 
3. Сталност односа;  
4. Важност родитеља и породице за децу;  
5. Јасне улоге - јачање односа у породици; 
6. Различитост као снага;  
7. Улога тренинга који за циљ има повећање компетентности;  
8. Задовољавање развојних потреба - емотивна везаност; 
9. Задовољавање развојних потреба - губитак;  
10. Задовољавање развојних потреба - дисциплина; 
11. Културни фактори;  
12. Тимски рад – хранитељ као члан тима; 
13. Заједничка процена и доношење одлука заснованих на информацијама;  
14. Настављање породичних односа; 
15. Доношење информисане одлуке да се постане хранитељ; 
16. Друге теме  (у току пружања услуге хранитељства).  

     
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
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Прајд  програм је заснован на специфичним компетенцијама потребним да би се 
успешно извршавали задаци хранитеља:    
 штитити и одгајати дете; 
 задовољавати развојне потребе детета и бавити се застојима у развоју; 
 пружати подршку односу детета и његове породице; 
 везивати дете за сигуран, брижан  и животно трајан однос; 
 радити као члан стручног тима. 
 
Овако успостављене категорије компетенција су основа читавог процеса узајамне 
процене, селекције, припреме, подршке и развоја тренираних професионалаца и 
породица. Основне компетенције се развијају током прве две године искуства. Како 
хранитељи постају искуснији, постају им потребне специјализоване компетиције као 
што су: рад са малолетним родитељима, брига о деци са посебним здравственим 
потребама или припрема младих за самосталан живот.  
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Професионалци у социјалној заштити који: 
 припремају, обучавају и процењују потенцијалне хранитељске породице 
 обезбеђују подршку током трајања услуге хранитељства 
 врше надзор рада током трајања услуге хранитељства.  
  
Прајд програм као ко-тренере препоручује искусне хранитеље. Веома је пожељно 
укључити их у обуку хранитеља као „трећег“, уз тренерски пар. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштита деце без родитељског старања; хранитељство и усвојење 
 
Крајњи корисници: 
 професионалци у социјалној заштити који обучавају и процењују породице и који 
обезбеђују подршку и  врше надзор током трајања услуга хранитељства; 
 деца и млади у хранитељским и усвојитељским породицама; 
 биолошки родитељи, хранитељи и усвојитељи. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Програм је осмишљен тако да га воде/похађају професионалци из области социјалне 
заштите деце (високо образовање) и искусни хранитељи као ко-тренери. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Прајд програм обухвата: 
1. Програм обуке за тренере Прајд програма  
2. Програм обуке за хранитеље 
3. Програм обуке за тренере тренера (обука мастер тренера). 
 
Трајање програма обуке за тренере Прајд програма  
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 Циклус обуке за Прајд тренера се изводи сегментирано (тзв. „процесним 
приступом“) и траје око шест месеци.  
 Процес обуке укључује: 126 сати тренинга који спроводе мастер тренери, 27 сати 
обуке са хранитељима и четири кућне консултације током обуке хранитеља.  
 Прајд програм који се изводи у току пружања услуге хранитељства обухвата 81 сат 
обуке за хранитеље који спроводе сертификовани Прајд тренери.  


