
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА 
Oтуђење- улога центра за социјални рад и правосудног система у заштити деце 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Ружица Јелисавац, Вукота Влаховић и Тања Павловић Недељковић 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
Ружица Јелисавац , Устаничка 3, Београд   
ruzica.jelisavac@gmail.com, 
 тел. 065 83 13 064 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Општи циљ обуке: 
Унапређен квалитет рада у центрима за социјални рад кроз контекстуално 
сагледавање и разумевање процеса отуђења деце као кршења права деце на 
одрастање у здравом окружењу примарне породице и јасне, системски 
оријентишуће смернице за стручно поступање професионалаца у заштити 
најбољег интереса детета  

• Упознавање са појмом процеса отуђења и индикаторима који указују на 
постојање отуђења као облика кршења права деце и младих, као и  
понашања родитеља који спроводи отуђење, деце која су у отуђењу, 
њиховим карактеристикама и начине на које се отуђење спроводи 

• Упознавање са улогом и овлашћењима центра за социјални рад у заштити 
деце и младих у процесу отуђења у свим фазама отуђења 

• Упознавање учесника са поступцима судова у породичним  односима у 
којима постоји отуђење, са њиховим овлашћењима  и заједничком раду са 
органима старатељства 

• Подизање нивоа знања везано за радње, овлашћења и поступке судова коју 
поступају у породичним односима у циљу развијања добре сарадње 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА 
Права деце 
Садржаји програма којима се одговара на циљеве:  Права деце-Конвенција о 
правима детета; Улога породице и њен значај у поштовању дечијих права; Појам 
породице; Улога породице у развоју и васпитању деце 
Дисфункционалност у породичном функционисању-отуђење као облик и 
последица дисфункционалних односа 
Садржаји: Породица у кризи; Развод брака као један од најчешћих стресора у 
породичном функционисању; Положај деце у конфликтним разводима; Отуђење 
као облик кршења дечијих права; Шта је отуђење детета-дефиниција; Како се 
спроводи отуђење; Степени отуђења - индикатори отуђења код родитеља и деце; 
Карактеристике родитеља који отуђују децу; Начини  отуђења; Карактеристике 
деце која су у отуђењу; Отуђење као облик насиља у породици  
Заштита деце и младих у дисфункционалним породицама у којима се 
спроводи отуђење из делокруга рада цср као Органа старатељства 
Садржаји: Законска регулатива; Конвенција о правима детета,  Породични закон;  
Улога и овлашћења центра за социјални рад-Органа старатељства;  Поступци и 
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мере у процесу заштите; Поступци и мере у почетној фази отуђења; Поступци и 
мере у другој и трећој фаза отуђења; Поступци и мере заштите у процесу вршења 
насиља над децом и младима 
Улога правосудног система у превенцији и санкционисању отуђења деце- 
судски поступци који препознају и делују у процесима отуђења детета 
Садржаји: Поступак у брачном спору - овлашћења суда; Поступак у спору 
материнства и очинства; Поступак у спору заштите права детета у спору за 
вршење, односно лишење родитељског права; Поступак у спору заштите од 
насиља у породици;Поступци за делимично или потпуно лишење родитељског 
права; Несавесно вршење права или дужности  из садржине родитељских права; 
Грубо занемаривање дужности или злоупотреба права из садржине родитељског 
прва 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
Учесници ће бити у могућности да: 

- Препознају утицај различитих стресора (животних догађаја) на породично 
(не) функционисање као и карактеристикама породице и положајем деце у 
процесу развода брака 

- Усвоје и могу да примењују знања о процесу отуђења кроз препознавање 
индикатора, начина понашања као и карактеристика родитеља и деце који 
су у отуђењу 

- Усвоје знања о улози и одговорности центра као Органа старатељства у 
заштити деце и младих у процесу отуђења 

- Усвоје знања о примени одговарајућих мера заштите деце и младих у 
процесу отуђења 

- Усвоје знања и разумеју улогу и одговорност правосудног система у 
процесу отуђења 

- Разумеју улогу и границу своје одговорности у заједничком поступању са 
правосудним системом 

- Разумеју потребу и неопходност за континуираним стицањем знања и 
вештина  

ЦИЉНА ГРУПА: 
Програм је намењен: 
Циљна група програма обуке су стручни радници у центрима за социјални рад 
који имају одговарајуће образовање у складу са важећим законским прописима. 
Такође, циљна група су и судије који, у оквиру својих ингеренција, имају 
поступање у породичним односима. 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  
Подршка деци и младима у остваривању права на живот у сигурном и безбедном 
окружењу примарне породице и њихова заштита од стране органа Старатељства 
и правосудног система. Крајњи корисници су деца и млади као и породица у 
целини. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Професионалци из ЦСР и пружаоца услуге са вишом и високом стручном спремом 
и судије у породичним односима 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Програм се реализује у форми дводневног семинара са укупно 16 сати обуке. 


