
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: 

РЕИНТЕГРАЦИЈА МАЛОЛЕТНИКА У СОЦИЈАЛНУ СРЕДИНУ 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА: 

Нада Шарац 

Живорад Гајић 

Светлана Живанић 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 

Нада Шарац 

011 36 21 568 

nsarac@zavodsz.gov.rs 

 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

• Упознавање и размена искустава стручњака различитих профила у циљу 

унапређења међусобног разумевања и подстицања тимске сарадње у раду са 

малолетницима 

 

• Упознавање учесника обуке са широм вредносно концептуалном основом на 

којој почива актуелни нормативни оквир  

 

• Дефинисање улога и одговорности водитеља случаја, односно кључног стручног 

радника у установи у различитим фазама стручног поступка. 

 

• Унапређење вештине планирања  - План реинтеграције малолетника  

 

• Упознавање учесника са Интензивним моделом реинтеграције малолетника са 

посебним акцентом на формирање тима за подршку у заједници. 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА:  

 

ВРЕДНОСНО КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПРОГРАМА 

Основни принципи у раду са малолетницима 

Позитиван развој младих и позитивно малолетничко правосуђе 

Модел заштите у заједници –  Community care 

 

 

НОРМАТИВНИ ОКВИР 

Међународни регулациони механизми 

Концепт ресторативне правде 

Модел малолетничког правосуђа 

Планирање реинтеграције 

 

 



 

ИНТЕНЗИВНИ МОДЕЛ РЕИНТЕГРАЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИКА 

Принципи и циљеви интензивног модела реинтеграције 

Фазе интензивног модела реинтеграције 

 

ЗНАЧАЈ СОЦИЈАЛНЕ МРЕЖЕ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈУ МАЛОЛЕТНИКА 

Интервенције у социјалној мрежи 

Процена социјалне мреже 

Тим за подршку у заједници 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:  

 

• Разумеју значај унапређење квалитета сарадње и узајамне размене пружалаца 

услуга социјалне заштите и различитих субјеката локалне заједнице у циљу 

јачања система свеобухватне подршке малолетницима у току процеса 

реинтеграције 

• Примењују основна знања о приступима у раду са малолетницима који 

напуштају институционалну заштиту, који се базирају на савременим 

теоријским концептима и  обавезујућим документима који се односе на систем 

социјалне заштите у целини, а пре свега на заштиту ове категорије корисника 

• Разумеју и непосредно примењују савремени концепт услуга подршке 

намењених малолетницима заснован на принципима ресторативне правде и 

моделу заштите у заједници 

• Разумеју улоге и одговорности  кључних актера у процесу реинтеграције   

• Креирају план реинтеграције малолетника уважавајужи индивидуалне разлике и 

специфичности социјалне средине у коју се малолетник враћа 

• Разумеју специфичности сваке од фаза Интензивног модела реинтеграције и 

поседују вештину његове практичне примене 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ:  Пружаоци услуга и програма 

непосредне подршке малолетницима у процесу реинтеграције у социјалну средину -  

стручни радници и сарадници из ЦСР, установа за смештај корисника, пружалаца 

локалних услуга, представника невладиних и хуманитарних организација, стручних 

радника из области здравства, просвете, полиције, правосуђа и др. 

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ:  Подршка деци и младима 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: Деца и млади са проблемима у понашању и њихове 

породице 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Не постоје формални предуслови за похађање овог програма обуке у смислу  

потребног образовног нивоа или професионалног искуства. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: два дана/12 сати 


