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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

 

     Општи циљ програма је јачање капацитета система за социјалну заштиту и 

запошљавања кроз унапређење знања и вештина професионалаца за активну социјалну 

инклузију и повећање могућности за укључивање и опстанак младих на тржишту рада, 

економско оснаживање као и сензибилисање послодаваца и друштва за одрживу 

социјалну инклузију. 

Посебни циљеви: 

Професионалци у области социјалне заштите и запошљавања су:  

1. Разумели изазове и проблеме са којима се суочавају млади у ризику; 

2. Овладали принципима пружања услуге и стручним поступком који се спроводи; 

3. Едуковани о интервенцијама које се спроводе у раду са младима у ризику и 

стекли знања о начинима спровођења активности психо-социјалне подршке и 

унапређења вештина за запошљивост;  

4. Стекли знање о људским ресурсима и потребним компетенцама запослених у 

програму;  

5. Едуковани о начинима заговарања унапређења положаја младих у ризику;  

6. Освестили значај тимског рада и стекли знања о организацији и управљању 

програмом.  

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм се састоји од два модула.  

У оквиру првог модула предвиђени су следећи тематски блокови: 

1. СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА И ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ МЛАДИХ КАО 

ПРЕДУСЛОВ ЗА ОСАМОСТАЉИВАЊЕ  

2.  ЗНАЧАЈ И ПОТРЕБА ХОЛИСТИЧКОГ ПРИСТУПА У РАДУ СА МЛАДИМА  

3. ПРИНЦИПИ, СТАНДАРДИ И РАЗУМЕВАЊЕ ЦИКЛУСА СТРУЧНОГ 

ПОСТУПКА УСЛУГЕ ОСНАЖИВАЊА МЛАДИХ У РИЗИКУ  

4. ЗАГОВАРАЊЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ У РИЗИКУ. 

Тематски блокови у оквиру другог модула су: 

1. ПРАВИЛА, КОНЦЕПТ И КОРАЦИ ИНТЕРВИЗИЈСКОГ САСТАНКА  

2. АНАЛИЗИРАЊЕ КОНКРЕТНИХ, ИЗАЗОВНИХ ПРИМЕРА ИЗ ПРАКСЕ ПО 

МОДЕЛУ ИНТЕРВИЗИЈЕ 
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3. ДАВАЊЕ СМЕРНИЦА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БУДУЋЕ ПРАКСЕ. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

1. Унапређење знања и развијање вештина професионалаца из система социјалне 

заштите у области рада са младима у ризику.  

2. Стицање знања о специфичностима рада са популацијом младих у ризику, 

њиховим карактеристикама, контексту у којем функционишу, намењено 

професионалцима из система запошљавања. 

3. Стицање знања и вештина о управљању програмом. 

4. Упознавање са основама заговарања за циљну групу младих у ризику у оквиру 

заједнице и друштва.  

5. Овладавање вештинама комуникације са послодавцима у циљу њиховог 

сензибилисања за потребе циљне групе. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Програм је намењен: 

1) професионалцима из система социјалне заштите и цивилног друштва (водитељ 

случаја, супервизор у цср и цпсу, едукатор у цпсу, саветник за хранитељство, 

стручни радник, сарадник и васпитач у установи за смештај;  

2) професионалцима из система запошљавања (саветници и службеници 

Националне службе за запошљавање, омладински радници, представници 

послодаваца). 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Област: Подршка деци и младима  

Крајњи корисници:  

• млади из система алтернативног старања који се припремају за 

осамостаљивање; 

• млади који су одрастали у систему алтернативног старања, а који се након 

изласка из истог суочавају са материјалном депривацијом и недостатком 

подршке; 

• млади припадници/це ромске националности који имају снижене могућности за 

запошљивост; 

• млади из социо-економски депривираних породица; 

• млади који су жртве насиља који имају снижене могућности за запошљивост; 

• самохрани млади родитељи који имају снижене могућности за запошљивост; 

• млади којима је изречена васпитна мера од стране надлежног суда; 

• млади који нису у систему образовања, обуке или запошљавања (НЕЕТ). 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

На обуку се могу укључити сви професионалци који испуњавају опште услове 

прописане за радно место на коме су ангажовани. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Планирани програм обуке се реализује кроз два модула.  

Први модул траје 40 сати/5 дана. Други модул траје 8 сати/1 дан. 


