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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

  

Општи циљ програма је унапређење стручног рада водитеља случаја са децом и 

родитељима у поступку развода брака,  јачањем компетенција које ће допринети 

заштити најбољег интереса деце. 

Посебни циљеви 

1. Стицање знања о  савременим теоријским концептима о утицају  кризе 

развода брака родитеља на децу и родитеље; 

2. Јачање компетенција у раду са децом и родитељима, развојем вештина 

интервјуа, опсервације, анализе; 
3. Унапређење разумевања права детета и најбољег интереса детета ; 

 

 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 

Програм  обуке ''Најбољи интерес деце у поступцима развода брака родитеља'' даје 

оквир рада стручним радницима у раду са родитељима и децом  и додатна знања и 

вештине која су неопходна ради целовитог сагледавања потреба деце, способности 

родитеља и контекста породичног живота. Разумевање најбољег интереса деце захтева 

сензибилизацију стручних радника за права деце и дубље познавање породичних 

релација које обликују понашање деце. 

Садржај који одговара  циљу првог модула стицање знања о  савременим 

теоријским концептима о утицају  кризе развода брака родитеља на децу и 

родитеље је приказ  утицаја кризе развода на дете и родитеље, фазе развода, 

потребе деце према узрасту,  утицај кризе на способности родитеља и задаци 

родитеља у односу на децу. 

Садржај који одговара постављеном циљу другог модула јачање компетенција  у 

раду са децом и родитељима су технике: интервјуа, опсерације, анализе цртежа, 

примена техника у раду са децом   којима се истражује  начин реаговања 
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родитеља на емоције детета,   ниво разумевања и сензитивности родитеља на 

потребе детета, и ниво повезаности са својим емоцијама и способношћу 

контролисања истих, који је степен родитељских стимулација и похвала, 

охрабрења и реаговања на дететове потребе за учењем, игром и социјалним 

контактима.  Рад са дететом подразумева истраживање: дететових жеља, 

реаговања на сепарацију и промене,  начин задовољавања здравствених , 

образовних и социјалних потреба, релације са родитељима, ниво разумевања, 

прихватања и подршке од стране родитеља,  емотивну повезаност са родитељима, 

доживљај идентитета и вођства од стране родитеља, сигурности, самосталности у 

односу са родитељима 

Садржај који одговара  циљу трећег модула је дефинисање права детета, јачање знања 

и осетљивости за процену и утврђивање најбољег интереса детета кроз партициапацију 

детета у поступку развода брака родитеља. Рад је усмерен на  унапређење   вештина и 

знања о препознавању и разумевању снага и ризика, примени интервенција и 

формирању мишљења о најбољем интересу детета и заштити истог. 
 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Компетенције које програм развија су : 

 

Знања о утицају кризе развода на децу и родитеље; 

 

 Вештине преимене техника у раду са децом, младима и родитељима у поступку 

развода брака; 

 

Знања  и ставове  о остваривању дечјих права и поштовању принципа најбољег 

интереса деце;   

 

  Знања за разумевање снага и ризика   деце, родитеља, окружења, ефикаснија примена 

интервенција    и   формирање мишљења које штити интересе деце; 
 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Циљна група програма обуке су професионалци у систему социјалне заштите – 

водитељи случаја,. супервизори и руководиоци који непосредно раде на заштити права 

детета у поступцима вршења родитељског права. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 

 

Подршка деци и младима  

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

  

корисници услуга у центру за социјални рад у поступцима за вршење родитељског 

права, родитељи и деца. 



 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Висока стручна спрема и запосленост у систему социјалне заштите. 

 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

 

1/ 7 сати 

 


