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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Оспособити полазнике за интеграцију дечијих права у њихову праксу по повратку на 

радна места. Полазници би након завршеног програма требали имати:  боље 

разумевање дечијих и људских права, способност да препознају ограничавања или 

кршења дечијих права, уважавање потребе деце у систему алтернативне бриге да се 

њихова права поштују, стратегије за ефикаснију интеграцију дечијих права у њихов 

рад, перспективу која на прво место ставља децу, став да су деца “самосвојне/целовите 

особе”, отвореност новим идејама, спремност да искушају нове методе рада  и 

мотивацију да то и учине и боље разумевање процеса едукације и примене 

предложених метода. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм обуке почива на четири основна начела Конвенције УН о правима детета и 

као такав представља основу за рад у систему бриге о деци, нарочито у делу пружања 

подршке деци без родитељског старања. Кроз 7 тематских блокова, обрађујући свако 

начело понаособ, а потом и практично провежбавање наученог, нуди полазницима 

основни оквир за познавање, разумевање и пуну примену дечијих права у контексту 

алтрнативног старања. Основне теоријске информације о дечијим и људским правима, 

недискриминацији уз обавезно одигравање и провежбавање презентованог са посебним 

акцентом на партиципацију детета и најбољим интересима детета дају полазницима 

целовит поглед на позицију детета у систему бриге и адекватан одговор на њихове 

поребе. Теме које се обрађују:  Дечија права, људска права; Живот, опстанак и развој; 

Најбољи интереси детета; Недискриминација; Суочавање са изазовом.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Програм обуке сензибилише професионалце на потребе детета у систему алтернативне 

бриге, учи их да те потребе препознају, именују и преточе у права детета. Током 
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програма обуке полазници уче комуницирати са дететом на достојанствен начин, 

уважавајући његове потребе и поштујући његову личност.  Кроз практичне вежбе 

полазници обуке бивају оснажени да препознају ситуације када је право детета 

угрожено и да адекватно реагују заговарајући поштовање и пуну примену права детета. 

Обука полазницима нуди и различите алате који олакшавају свакодневни рад са децом 

али и комуникацију са  сарадницима из других система у циљу поштовања и 

остваривања права детета. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Циљна група којој је намењен програм обуке је ограничена на стручне раднике у 

систему бриге који директно или индиректно раде са децом без родитељског старања: 

васпитачи у дому, саветници за хранитељство, психолози, педагози, социјални 

радници, водитељи случаја, правници... 

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ: подршка деци и младима  

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Завршене студије из области социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, 

дефектологије или специјалне педагогије и права, за запослене у ЦСР и другим 

установама и организацијама социјалне заштите које пружају услуге деци и младима. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ : 2 дана/17 сати. 


