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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
o Развијање мотивације хранитеља за прихватање  беба и мале деце без родитељског

старања и јачање хранитељских компетенција за  задовољавање њихових
специфичних потреба везаних за  осетљивост развојног узраста или ризичне
факторе трудноће;

o Стицање вештина хранитеља за физичку и психолошку негу беба/мале деце и
њихово васпитање;

o Подизање свести и разумевања штетности одрастања беба и мале деце у
институцији – промена праксе;

o Јачање компетенција саветника за хранитељство за пружање подршке хранитељској
породици.

САДРЖИНА ПРОГРАМА
o Значај раног развоја
o Опште карактеристике развоја беба и мале деце
o Развојне специфичности и способности беба и мале деце
o Индивидуалне потребе беба и мале деце
o Здравље беба и мале деце
o Нега беба
o Исхрана беба и мале деце
o Безбедност беба
o Стимулација развоја
o Јачање емоционалних веза
o Игре и играчке
o Припрема за промену

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм развија опште и посебне компетенције (знања и вештине)  неопходне за

припрему и подршку породици за прихват и бригу о бебама/малој деци и то:
Код хранитеља
o Мотивисаност хранитеља за прихватање беба/мале деце без родитељског старања
o Способност задовољавања специфичних потреба беба/мале деце везаних за

осетљивост развојног узраста или ризико факторе трудноће

mailto:cps@qmail.com


o Вештине пружања физичке неге и јачања раних  емоционалних веза а тиме и свих
аспеката развоја

Код професионалаца
o Отвореност професионалаца за смештај деце најнижег календарског узраста у

хранитељске породице
o Способност професионалаца за пружање услуга подршке (саветовање,

едуковање…) у хранитељској породици

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Професионалци из области социјалне заштите (првенствено водитељи случаја из ЦСР
и саветници за хранитељство из ЦПС) који пружају заштиту/подршку бебама које су
смештене у хранитељским породицама и хранитељи као пружаоци услуге у систему
социјалне заштите који непосредно брину о бебама/малој деци или се припремају за
прихват ове деце.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Подршка деци без родитељског старања
Крајњи корисници:
o Крајњи корисници програма су бебе и мала деца без родитељског старања која

актуелно бораве у институцији или су на хранитељству.
o Корисници пограма су будуће и актуелне хранитељске породице које брину о

бебама и малој деци са специфичним потребама.
o Корисници овог пограма су и професионалци који обезбеђују припрему и подршку

хранитељским породицама у циљу оптималног развоја потенцијала деце на
хранитељству.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Професионалци треба да поседују  искуство рада на заштити деце без родитељског
старања, да имају завршену обуку за реализацију Програма припреме за хранитељство
(услови за радно место едукатора у центру за породични смештај -Правилник о
хранитељству).
Хранитељи полазници овог програма су претходно прошли обуку за хранитељство и
стекли општу подобност за хранитељство.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Две радионице у два дана по осам сати


