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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

1. Усвајање нових сазнања о структури и динамици породичног живота у контексту 

савременог еко-системског приступа појединцу и породици 

2. Оспососбљавање професионалаца који непосредно организују подршку развоју  

и заштиту породице да на темељу нових сазнања унапреде квалитет постојећих 

услуга и раде на увођењу нових облика рада са породицом 

3. Оспособљавање професионалаца да кроз примену структуираног програма  

уведу едукацију као  нови облик подршке и рада са породицом у циљу њеног 

развоја, решавања породичних  криза и заштите њених чланова 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА 

1. Већа осетљивост професионалаца за препознавање и разумевање потреба 

породице у остваривању њених посновних развојних задатака и на темељу 

новостечених знаља и вештина ради на подизању капацитета и очувању 

порододице за адекватно функционисање. 

2. Усвајање новог еко-системског развојног модела у разумевању индивидуалног 

психосоцијалног развоја појединца и системског приступа породици, стицањем 

знања и вештина потребних за рад са породицом у кризи и примену едукативне 

интервенције у породични систем. 

3. Усвајање новог корпуса знања и вештина потребних за имплементацију 

основних стандарда у заштити деце и младих; најбољи интерес детета, холистичка 

процена потреба. Партиципација, деинституционализација, живот у природном 

окружењу, осамостаљивање и социјална интеграција деце и младих, подршка 

оптималном развоју 

4. Знање и вештине потребне за регрутовање, процењивање и примену 

старатељских, хранитељских и усвојитељских породица 



 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм обуке је намењен професионалцима/кама из области социјалне заштите и 

другим пружаоцима услуга. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Заштита деце и младих, подршка породици. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

100  сати, 20 учесника по групи. 

Први ниво едукације, учешће на едукативном семинару и похађање Програма 

обуке, 90 сати. 

Други ниво едукације кроз реализацију  Програма, уз 10 сати супервизијске   

подршке. 


