
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

„Повремени породични смештај“ 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА  

Ивана Копривица 

Јелица Марић 

Дуња Беквалац 

Катарина Мајкић 

Татјана Лазор Обрадовић 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА  

Јелица Марић 

Ул. Веселина Маслеше 19, Нови Сад 

maricjelica@gmail.com 

Тел. 069/75 22 18 

 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљеви обуке су: 

1) Унапређење знања, вештина и вредности у области пружања услуге породичног 

смештаја за специфичне циљне групе корисника  

2) Унапређење компетенција у области повременог породичног смештаја запослених у 

центрима за социјални рад и центрима за породични смештај и усвојење 

3) Унапређење квалитета хранитељства као услуге у систему социјалне заштите.  

 

Конкретни циљеви обуке су да стручни радници у ЦСР и ЦПСУ буду: 

1. Боље упознати са садржајем и значајем услуге Повремени породични смештај; 

2. Боље идентификују ресурсе у заједници који су значајни и потребни за 

успостављање и пружање услуге повременог породичног смештаја; 

3. Унапреде знања и вештине потребне за мотивацију родитеља за коришћење услуге 

Повремени породични смештај; и 

4. Подстакнути на промоцију услуге Повремени породични смештај. 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм обуке састоји се из следећих тематских целина 

- Увод у обуку 

- О услузи Повремени породични смештај 

- Мотивација породица за коришћење услуге Повремени породични смештај-

студије случаја 

- Мотивациони интервју 

- Повремени породични смештај и укључивање заједнице  

- Оцена успешности и завршетак обуке 

 

 

 



 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Очекивани ефекат у пракси је јачање компетенција запослених у центрима за 

социјални рад и центрима за породични смештај и усвојење за покретање и пружање 

услуге повременог породичног смештаја, односно за пружање услуге породичног 

смештаја за специфичне циљне групе.  

 

Усвајањем знања и развојем вештина из садржаја програма, од учесника обуке очекује 

се да у пракси: 

• Покажу свеобухватно разумевање стручног и законског оквира за покретање и 

пружање услуге повременог породичног смештаја 

• Препознају начине за мотивисање породица за коришћење услуге повременог 

породичног смештаја 

• Препознају ресурсе у заједници који су значајни за покретање и пружање услуге 

• Препознају како да подстакну промоцију услуге у локалној заједници 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Обука је намењена професионалцима, стручним радницима у центрима за социјални 

рад, и у центрима за породични смештај и усвојење, као и управљачком кадру 

(директорима, руководиоцима) у систему социјалне заштите 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 

Доминантне области су подршка деци са сметњама у развоју и њиховим 

породицама. 

Крајњи корисници су деца са сметњама у развију и њихове породице. 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Програм има за циљ да развије компетенције стручних радника у систему социјалне 

заштите за покретање и пружање услуге повременог породичног смештаја те је 

пожељно да учесници имају искуства у породично правној заштити деце, као и да су 

упознати са концептом породичног смештаја уопште. Ово није нужан предуслов за 

учествовање и праћење садржаја обуке. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Програм обуке изводи се у трајању од 1 дана/7 сати 


