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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА : 

Општи циљ  

Оспособљавање чланова локалних удружења МНРО и других прижалаца услуга 

социјалне заштите  за реализацију програма „Мала школа за родитеље“, како би се уз 

помоћ социоедукативне подршке унапредиле родитељске компетенције и створили 

предуслови да се превентивно делује на проблеме  породица у ризику . 

Посебни циљеви 

 Упознавање са концептом  „Мале школе за родитеље“  

 Унапређење компетенција за пружање психосоцијалне подршке родитељима у 

оквиру базичног и напредног програма „Мале школе за родитеље“ 

 Упознавање са облицима и садржајима пратећих програма „Мале школе за 

родитеље“ и развој вештина њихове практичне примене  

 Разумевање вишеструке добити од овог програма за дете, породицу, али и 

заједницу у целини. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм обухвата садржаје подељене у четири тематске целине: 

 Концептуалне основе програма „Мала школа за родитеље“ 

 Психосоцијална подршка родитељима деце са сметњама у развоју 

 Пратећи програми „Мале школе за родитеље“ 

 Вештине управљања групом  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА : 
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

 Примењују основна знања о савременим приступима у раду са децом и младима 

са сметњама у развоју, која се базирају на социо-инклузивним теоријским 

поставкама и резултатима развојнопсихолошких истраживања динамике 
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психосоцијалних промена у периоду раног детињства и значаја раних 

интервенција 

 Организују и реализацију социоедукативни програм „Мала школе за родитеље“, 

који оснажује унутрашње функционисање породице и њену успешнију сарадњу 

са спољашњим окружењем. 

 Разумеју и примењују  концепт на породицу усмерене подршке, који подржава 

породицу као примарног носиоца заштите посебно осетљивих друштвених 

група  

 
 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Професионалаци и волонтери из различитих система који пружају или се припремају 

за пружање психосоцијалне подршке родитељима деце са сметњама у развоју и другим 

особама укљученим у бригу о детету. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Програм се односи на област подршке породици, а крајњи корисници су родитељи и 

чланови породице деце и младих са сметњама у развоју,  као и деце са другим 

видовима инвалидитета  и деце оболеле од тешких болести 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Не постоје формални предуслови за похађање овог програма обуке у смислу  

потребног образовног нивоа или професионалног искуства. Мотивисаност за рад са 

децом и младима са сметњама у развоју и њиховим породицама је довољан предуслов 

за укључивање на овај програм. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Програм траје три дана/ 18 сати.  

 

 


