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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
Општи циљ обуке 
Унапређен квалитет рада у центрима за социјални рад кроз контекстуално сагледавање и 
разумевање права деце на одрастање у здравом и васпитно подстицајном окружењу 
примарне породице и јасне, системски орјентишуће смернице за стручно поступање 
професионалаца у заштити најбољег интереса детета  
Специфични циљеви 
 

- Развијање свести и повећање сензибилизације за поштовање права деце у 
друштвеним оквирима и  примарној породици  

- Упознавање са основним поставкама људских права и права деце у складу са 
законском регулативом и обавезностима њихових поштовања у домену 
професионалног рада 

- Освешћивање различитих уверења и предрасуда професионалаца у вези са обавезом 
примене Конвенције о правима детета 

- Препознавање ситуација у којој породица није у могућности да заштити права деце 
(породица у кризи)  

- Упознавање са методологијом рада у стручном поступку у заштити права деце у 
оквирима центра за социјални рад као Органа старатељства 

- Упознавање са концептом потреба које су основ за утврђивања степена поштовања 
права деце у примарним породицама  

- Упознавање са областима процене потреба деце према биопсихосоцијалном моделу 
- Упознавање са развојним потребама деце 
- Препознавање карактеристика (способности) родитеља да одговоре на развојне 

потребе деце 
- Препознавање породичних и срединских фактора и њиховог утицаја и значаја у 

остваривању права деце 
- Упознавање и разумевање процеса процене родитељских капацитета у односу на 

права деце на живот у здравом и сигурном окружењу и правилне васпитне подстицаје   
- Упознавање са појмом и садржином  вршења  родитељског права 
- Упознавање са начином вршења родитељског права који одговара на потребе деце и 

остваривање њихових права 
- Упознавање са улогом и одговорношћу центра за социјални рад као Органа 

старатељства у надзору над остваривањем родитељских права 
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- Упознавање са делокругом рада и одговорношћу центра за социјални рад као Органа 
старатељства у спровођењу превентивног надзора над вршењем родитељског права 

- Упознавање са делокругом рада и одговорношћу центра за социјални рад као Органа 
старатељства у спровођењу корективног надзора над вршењем родитељског права 

- Препознавање критичних тачака у спровођењу мера надзора од стране стручних 
радника центра за социјални рад 

- Препознавање потребе благовременог доношења  одлука о примени мера надзора као 
начином заштите права деце 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА 
1.     Права деце и улога примарне породице у остваривању њихових права 
1.       Права деце 
1.1.   Људских права-опште одредбе 
1.2.   Права деце-Конвенција о правима детета 
1.3.   Улога породице и њен значај у поштовању дечијих права 
1.3.1. Појам породице 
1.3.2. Улога породице у развоју и васпитању деце 
1.3.3. Породица у кризи 
2.      Улога и одговорност центра за социјални рад у заштити  права деце 
2.1.    Делокруг рада центра у односу на заштиту деце и младих 
2,2.    Процена  потреба деце у стручном поступку  
2.2.1. Концепт потреба  
2.3.2. Развојне потребе деце 
2.3.    Биопсихосоцијални модел процене деце 
2.3.1. Карактеристике (способност) родитеља или старатеља да одговоре на развојне потребе 
деце 
2.3.2. Породични и средински фактори 
3.      Родитељско право и заштита права детета из надлежности органа  
         старатељства  
3.1.    Родитељско право 
3.1.1. Појам родитељског права 
3.1.2. Садржина родитељског права 
3.1.3. Начин вршења родитељског права 
3.2.    Надзор над вршењем родитељског права 
3.2.1. Појам надзора над вршењем родитељским права 
3.2.2  Превентивни надзор над вршењем родитељског права 
3.2.3.  Корективни надзор над вршењем родитељског права 
3.2.4.  Примена мера надзора над вршењем родитељског права у пракси 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
Опште компетенције 
 
 

- Учесници су упознати са појмовима, дефиницијама и законским регулативима  људских и 
дечијих права 

- Учесници имају освешћеност у погледу присуства различитих уверења и предрасуда 
везаних за разумевање и обавезност поштовања друштвених и законских норми о 
дечијим правима 

- Учесници су упознати са правима деце на живот у сигурном и безбедном окружењу 
- Учесници су упознати са основним појмовима породице као основном ћелијом друштвене 

заједнице 



 

- Учесници су упознати са значајем и улогом улогом породице у одгајању, развоју у 
васпитању деце  

- Учесници могу да препознају спољашње и унутрашње утицаје на  породичног 
(не)функционисање   

- Учесници су упознати са улогом и одговорношћу центра за социјални рад као Органа 
старатељства 

- Учесници су упознати са стручним поступањем у заштити права деце 
- Учесници разумеју концепт потреба чије задовољење представља основ за утврђивање 

степена поштовање дечијих права 
- Учесници су упознати и разумеју процену према биопсихосоцијалном моделу 
- Учесници разумеју области процене деце 
- Учесници препознају развојне потребе деце 
- Учесници знају и разумеју процес процене родитељских капацитета у односу на права 

деце на живот у здравом и сигурном окружењу и правилне васпитне подстицаје   
- Учесници су упознати са породичним и срединским факторима и њиховим значајем у 

остваривању права деце 
- Учесници су упознати са појмом и садржином родитељског права 
- Учесници су упознати са начином вршења родитељског права којим се омогућава 

остварење дечија права у примарној породици 
- Учесници разумеју улогу и одговорност центра за социјални рад у остваривању мере 

надзора над остваривањем родитељских права 
- Учесници  разумеју спровођење мере превентивног надзора 
- Учесници разумеју спровођење мере корективног надзора 
- Учесници препознају и разумеју тешкоће у практичном раду које су онемогућавале 

квалитетно и стручно спровођење мера надзора над родитељским правом 
- Учесници су упознати и разумеју потребу примене адекватних мера заштите дечијих 

права као средство унапређења квалитета живота деце у примарним породициама 
ЦИЉНА ГРУПА: 
Програм је намењен стручним радницима центра за социјални рад. 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  
Заштити права и интереса корисника социјалне заштите 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Професионалци из цср и пружаоца услуге са вишом и високом стручном спремом 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Програм се реализује у форми дводневног семинара са укупно 16 сати обуке. 

 


