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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
(максимум 2 стране)

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програма припреме и обуке будућих хранитеља «Сигурним
кораком до хранитељства - »

АУТОРИ ПРОГРАМА: мр Добрила Грујић, Љиљана Иванишевић, Љиљана Хаџовић
и Весна Текић

КОНТАКТ ОСОБА: мр Добрила Грујић

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА :
- Припрема и обука кандидата за пружање услуге породичног смештаја за децу и
процена њихове опште подобности за хранитељство.
- Развијање и јачање компетенција хранитеља;
- Развој система квалитета заштите деце без родитељског старања;
- Развој хранитељства и повећање обухвата деце применом хранитељства као облика
заштите;
- Увођење у праксу дефинисаних стандарда за пружање услуге породичног смештаја
за децу - хранитељства.

САДРЖИНА ПРОГРАМА:

Програм припреме и обуке хранитеља реализује се кроз 11 радионица:

1. Припрема за хранитељство - развој компетенција хранитеља,
2. Животне кризе и обрасци функционисања породица,
3. Потребе и развој детета,
4. Права детета,
5. Емоционални губици детета,
6. Континуитет живота детета и његов идентитет
7. Породично васпитање,
8. Заштита деце од злостављања и занемаривања,
9. Припрема за почетак хранитељства,
10. Изградња партнерског односа,
11.  Спремност за одговорно хранитељство,
Све радионице су међусобно повезане и усаглашене, пре свега са циљевима.
Повезаности и усаглашености Програма доприноси и стално повезивање учења у
радионичарском раду са животним искуствима полазника, укључивање осталих
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чланова породице кроз задатке за породицу, те континуирано повезивање садржаја
радионица и понављање - враћање на садржаје које је неопходно усвојити.

Посебна погодност овог програма су пратећи садржаји:
- текстови и филмови који прате садржај Програма;
- приручник за хранитеље „Сигурним кораком до хранитељства“ које потенцијални
хранитељи добијају током обуке;
- Информатор о правима детета и хранитеља.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА :
- знања о услузи породичног смештаја за децу, и знања о потребама деце без
родитељског старања;
- познавање закона, међународних прописа, права деце, теорија и процедура процене
хранитељских породица, као и добијања и очувања лиценце за пружање услуге;
- знања и вештине подршке деци која су имала тешка животна искуства и пружања
подршке за превладавање губитака;
- знања и вештине у препознавању и заштити деце и младих од занемаривања и
злостављања;
- знања и вештине за неговање и изградњу идентитета детета без родитељског
старања;
- знања и вештине тимског рада и учешћа хранитеља у раду тима за заштиту деце;
- вештине сарадње са родитељима и сродницима детета, подршке детету и породици у
међусобним контактима и приликом повратка детета у породицу порекла, или примену
другог облика заштите;
- знања и вештине за бригу о деци без родитељског старања.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ:
- кандидати за хранитељство, грађани који су поднели захтев за пружање услуге
породичног смештаја:

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:

Област: заштита деце у систему социјалне заштите применом хранитељства као облика
заштите;
Крајњи корисници: деца без родитељског старања за коју се планира хранитељство као
облик заштите

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ:

Испуњеност законских услова – обезбеђене исправе на основу којих се утвршује да је
кандидат испунио законом прописане услове за бављење хранитељством и да се може
укључити на процену својстава личности и припрему и обуку за хранитељство.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (дана/сати):

Програм се реализује кроз 11 радионица, у укупном трајању од 33 сата, односно једном
недељно у трајању од 3 сата.


