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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
На крају програма обуке полазници ће моћи да иницирају породичну конференцију
(ПК) и укључе се у процес породичне конференције као даваоци информација и/или
верификатори плана породице на начин предвиђен моделом ПК, уз коришћење
помоћних материјала (приручника и промотивног материјала).
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Садржаји обухваћени обуком су: проактивни приступ и принцип партиципације,
модел породичне конференције као иновативни модел одлучивања и подршке у оквиру
које се полазници упознају са историјатом, фазама, актерима, правилима, вредностима
и исходима модела. Затим се уводе појмови ”породична мрежа” и „иницирање
породичне конференције”, „теме” или “централног питања” . Следи упознавање са
актерима породичне конференције, и то професионалцима и независним
координаторима, као представницима организација цивилног друштва. Након што је
сагледан модел, разматрају се изазови и снаге овог модела у раду са осетљивим
групама. У завршном делу обуке полазници кроз играње улога стичу искуство учешћа
на породичној конференцији и припремају се за иницирање породичних конференција
уз супервизију. Након успеха на тесту знања и практичног рада уз супервизијску
подршку (успешног иницирања ПК за 3 породице), полазници ће бити оспособљени да,
уз коришћење помоћних материјала (приручника, информатора), иницирају ПК и
укључе се у ПК у улози професионалаца на начин на који је ова улога предвиђена
моделом ПК, односно имаће знања, вештине и ставове који су потребни за иницирање
и подршку ПК из улоге професионалца.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм обуке за иницијаторе ПК развија знања, вештине и ставове потребне за
иницирање ПК, давање информација и верификацију плана насталог на ПК.
После завшене обуке полазници ће бити способни да:
• објасне модел и методологију породичне конфернеције и задатке свих актера у
процесу
• да поштују права породице на информације, приватно време и на прихватање
безбедног и законитог плана породице
• да активирају кориснике и омогуће њихову партиципацију
• да заступају ставове о значају проактивности, партиципације и комуникације и
објасне њихову важност за успешност услуге ПК и других услуга подршке

•
•
•
•
•

препознају ситуације у којима је могуће понудити ПК као адекватан модел
доношења одлука
презентују породици модел ПК
заједно са породицом формулишу ТЕМУ ПК и попуњавају формулар за
иницирање
да у 1. фази конференције дају адекватне информације релевантне за решавање
проблема
верификују породични план (само стручни радници из ЦСР)

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Полазници обуке су професионалци или искусни активисти организација цивилног
друшва који раде у области заштите породице, деце и/или других припадника рањивих
група (водитељи случаја и супервизори у центрима за социјални рад, стручни радници
у установама социјалне заштите за смештај, волонтера ОЦД , стручњаци у
саветовалиштима) или се у обављању свог посла често сусрећу са тешким животним
ситуацијама у којима су породице или појединци (здравствени радници, педагошко
психолошке службе школа и предшколских установа, службе за преваспитавање у
затворима)
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Област на коју се овај програм односи је подршка породици, а крајњи корисници
програма су породице у кризи или у ризику.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Поседују више или високо образовање у области хуманистичких наука, имају искуство
у раду са рањивим групама.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
22 сата/3 дана (14 сати основне обуке и 8 сати примене модела у пракси уз
супервизију)

