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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
 
Општи циљ програма обуке је унапређење компетенција стручних радника у систему 

социјалне заштите за примену високо структуираног, вишефазног,  на промену 

понашања  фокусираног  програма подршке породицама  хетерогене популације деце у 

ризику. 

 
Посебни циљеви  програма су усмерени на развој знања и вештина стручних радника и 

сарадника потребних за спречавање и/или смањење ризика од  издвајања детета из 

породице кроз унапређење породичних односа и комуникације унутар породице, 

родитељских вештина и вештина разрешавања проблема, промоцију просоцијалног 

понашања и повезивање породице са ресурсима у локалној заједници. 

 
 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 
• Концептуално-теоријски оквир и принципи програма  

• Кључне карактеристике породица деце у ризику  

• Програм подршке породици (ППП) – сврха, циљеви и фазе програма  

• Процена и планирање рада с породицом  

• Приоритетне области рада са породицом / родитељима  

• Подршка резилијентности родитеља  

• Развој компетентности родитеља  

• Подстицање социјалне повезаности породице   

• Компетенције сарадника за реализацију програма  

• Праћење и евалуација програма 

 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
Програм обуке је усмеренен  на стицање компетенција стручних радника и сарадника 

за: 

• унапређење родитељских вештине за одговорно (позитивно) родитељство 



 

• подизање капацитета за ефикасније превазилажење животних  проблема и 

суочавања са кризним ситуацијама 

• подизање капацитета за ефикасније васпитавање и  превазилажење проблема у 

подизању   деце 

• боље препознавање и  задовољавање потреба детета у складу са узрастом и 

развојном фазом  

• унапређење породичних односа и породичне кохезивности 

• оспособљавање породице/родитеља за изградњу личне/неформалне мреже 

подршке 

• оспособљавање породице/родитеља за остваривање контакта са представницима 

релевантних система и коришћење услуга на локалном нивоу 

 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Стручни радници и стручни сарадници у систему социјалне заштите 

 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  
Подршка породици 

 
 
КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Крајњи корисници програма су  деца и млади и њихове породице/родитељи/старатељи 

којима је потребна помоћ и подршка система социјалне заштите да задовоље своје 

потребе и достигну оптималан ниво развоја и учешћа у друштву 

 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 

Завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању, у оквиру образовно- 

научног поља друштвено-хуманистичких наука (социјални рад, психологија, 

педагогија, андрагогија , специјална педагогија и дефектологија) 

 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ : три дана/ 24 сата 


