
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАШТИТИ ДЕЦЕ У 

СИТУАЦИЈАМА ВИСОКОКОНФЛИКТНИХ РАЗВОДА РОДИТЕЉА 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА: 

 

Весна Томљановић 

Јулија Стошић 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 

 

Весна Томљановић 

Златиборска 4, Чачак 

ca.vesna@yahoo.com 

063 44 77 57 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА: 

 

Општи циљ програма је развијање компетенција, знања и вештина стручних радника у 

раду на заштити интереса деце у ситуацијама висококонфликтних развода родитеља. 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 

Садржај програма и све тематске јединице су конципиране и међусобно повезане и 

усаглашене са поступком вођења случаја у Центрима за социјални рад. Полазници ће 

добити специфична знања о висококонфликтним разводима, благовременом 

препознавању и идентификовању потреба деце и одређивању приоритета интервенција, 

отуђењу детета од другог родитеља, процени потреба детета, безбедности и ризика, 

последицама које дете има услед  висококонфликтног родитељства, планирању услуга и 

мера, препознавању индикатора за виђање детета у контролисаним условима, 

препознавању потребе за изрицањем мера корективног надзора, израде стручног налаза 

и мишљења за суд, евалуације и завршетка рада на случају, што све прати и међусобно 

је усаглашено са вођењем случаја у ЦСР. Теме су логичним редоследом повезане у 

заокружену целину, што доследно код свих полазника унапређује знања у свим 

назначеним областима. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

-Стицање специфичних знања о висококонфликтним разводима 

-Унапређење компетенција о улози и задацима стручних радника у процесу заштите 

интереса деце у висококонфликтном родитељству- благовремено препознавање и 

идентификовање потреба деце и одређивање приоритета интервенција 

-Унапређење знања и вештина стручних радника у спровођењу процедура у вођењу 

случаја и планирања заштите деце у висококонфликтним разводима родитеља (процена 



 

стања и потреба детета, безбедности и ризика, планирање услуга и мера, израде стручног 

налаза и мишљења, евалуације и завршетка рада на случају) 

-Унапређење компетенција за препознавањем потребе за додатном подршком- 

формирањем Стручног тима у поступцима заштите деце у висококонфликтним 

разводима 

-Стицање специфичних знања о интервенцијама стручних радника у ситуацијама 

отуђења детета од другог родитеља 

-Унапређење компетенција и вештина у интервјуисању деце и разумевање последица 

које имају деца у висококонфликтном родитељству 

-Унапређење компетенција у препознавању индикатора за виђање детета и родитеља у 

контролисаним условима 

-Унапређење компетенција за препознавањем потребе за изрицањем мере Корективног 

надзора 

-Стицање специфичних знања и вештина у доношењу одлука и изради стручног налаза 

и мишљења у поступцима заштите деце у висококонфликтним разводима 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Обука је намењена стручним радницима ЦСР (водитељима случаја, правницима, 

супервизорима и руководиоцима у ЦСР), стручним радницима Центара за породични 

смештај и усвојење и установама социјалне заштите које се баве збрињавањем деце. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Унапређење знања и вештина у заштити интереса деце у ситуацијама 

висококонфликтих развода родитеља. 

Крајњи корисници: деца и млади чији је интерес угрожен висококонфликтним 

разводом и родитељством. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Стручни радници одговарајуће струке (у складу са Законом о социјалној заштити). 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

Програм траје 2 дана по 8 сати – укупно 16 сати, у групама од 20 учесника. 

 


