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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ обуке:
1. Стицање знања и вештина потребних за пружање услуге породични сарадник
Специфични циљеви:
1. Разумевање теоријског оквира за пружање услуге ПС
2. Упознавање са сврхом, циљем и корисничком групом услуге
3. Упознавање са стручним поступком услуге
4. Разумевање области-домена интервенисања сарадника са породицом
5. Стицање кључних вештина за пружање услуге породични сарадник:
саветовање и мотивационо интервјуисање
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Први модул:
1. Спецификација услуге
2. Теоријски оквир –концептуални контекст услуге
3. Контекст услуге у систему социјалне заштите и у односу на друге системе
4. Садржај услуге
5. Људски ресурси услуге
6. Компетенције професионалца
7. Принципи услуге
8. Стручни поступак – основна структура
9. Придруживање породици
10. Процена
11. План рада породичног сарадника са породицом
12. Породични план
13. Интервенције ПС
14. Остале фазе у стручном поступку
15. Евалуација и тест знања

Други модул
1. Сврха саветовања
2. Основе саветовања
3. Примена саветовања у услузи Породични сарадник“
4. Основне вештине комуникације и тимски рад
1. Мотивационо интервјуисање
2. Метод и технике мотивационог интервјуисања
3. Критеријуми за квалитетно мотивационо интервјуисање
4. евалуација другог модула обуке и тест знања
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Након похађања петодневног програма обуке учесници ће бити оспособљени да
пружају услугу породични сарадник
Након похађања обуке, биће оспособљени да:
- Образложе мисију, циљ и корисничку групу услуге
- Успоставе тим за пружање услуге
- Разумеју холистички теоријски оквир услуге
- Разумеју и примењују стручни поступак услуге
- Разумеју домене интервенисања професионалца у и са породицом
- Усвоје филозофију, стекну базичне вештине и примењују поступке који су
усмерени на креирање позитивне промене у породици и оснаживање породице да
обезбеди детету услове за раст и развој детета у његовом најбољем интересу
- Усвоје основне принципе и оквир
пружања услуге: сараднички одос и
придруживање
- Користе постојећу документацију услуге
- Користе саветодавне технике у контексту услуге ПС
- Разумеју концепт мотивационог интервјуисања и примене мотивационе технике и
стратегије током пружања услуге
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Социјални радници, психолози, педагози, специјални педагози и дефектолози који
могу обављати послове стручног радника у социјалној заштити у складу са
Правилником о стручним пословима у социјалној заштити
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ : Подршка породици
КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: Породице (са децом) са бројним и сложеним потребама
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Професија дефинисана кроз циљну групу
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 5 дана /37,5 сати обуке

