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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
 Ефикаснији професионални рад стручних радника у центрима за социјални рад у
Србији са потенцијалним усвојитељима, a с циљем припреме потенцијалних
усвојитеља за компетентно родитељство и интерактивни раст и развој породице;
 Усвајање знања и вештина базираних на теоријским концептима и практичној
примени Трансакционе анализе за примену структурираног модела групног рада са
потенцијалним усвојитељима;
 Оптимални развој личних снага и потенцијала свих учесника у процесу усвојења.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм обуке Рoдитељи нa други начин садржи следеће програмске целине:
 Сензибилизација професионалаца за проблематику усвојења;
 Концепт групе и групних процеса у раду са потенцијалним усвојитељима;
 Апликација релевантних
теоријских концепата Tрансакционе анализе
интегрисаних у програм;
 Едукација за примену програма кроз апликацију радионичарског сценарија - 13
структурираних радионица које обрађују релевантне теме процеса усвојења: нпр.
Сличности и разлике између породица, Емоције и усвојење, Психолошке потребе
усвојеног детета, Љубав - баланс између негујућег и структурирајућег васпитног
приступа, Одрастање - значајан задатак за децу и родитеље, Значај информација и
усвојење, Искуство усвојеника;
 Сачињавање плана имплементације програма, план акције и евалуација.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм развија опште и посебне компетенције потребне за припрему потенцијалних
усвојитеља у процесу усвојења. То су:
 знања и вештине потребне за процењивање и припрему усвојитељских породица;
 знања и вештине за подизање капацитета и унапређивање способности
усвојитељске породице за адекватно (оптимално) функционисање;
 сензибилисаност професионалаца за рад са потенцијалним усвојитељима и
разумевање комплексности процеса усвојења;
 разумевање функционисања групе, групних процеса и оптимализовање руковођења
групом;
 овладавање ТА концептима и методама који су интегрисани у програм и који
омогућавају ефикасну апликацију програма;
 овладавање структуром, садржајем и вештинама апликације и реализације
радионичарског сценарија;
 знања и вештине лобирања, организовања и припреме групе потенцијалних
усвојитеља.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен првенствено професионалцима у центрима за социјални рад –
социјалним радницима, педагозима, психолозима и другим стручњацима из
релевантних система социјалне заштите или НВО који ће имплементирати модел
групног рада са усвојитељима.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Деца без адекватног родитељског старања
Крајњи корисници програма су потенцијални усвојитељи и деца без адекватног
родитељског старања.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Високо или више образовање;
Пожељно искуство у следећим областима: раду с децом без адекватног родитељског
старања и/или са потенцијалним усвојитељима, и у раду с групом.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
40 сати (5 дана по 8 часова)

