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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

Програм обуке „Партиципација деце и младих у социјалном раду“ треба да допринесе 

стицању и унапређењу знања и вештина професионалаца у области права деце и 

младих на партиципацију као основног начела људских права. Оваквим приступом 

обезбеђује се подршка побољшању положаја деце и младих и поштовање начела 

најбољих нтереса детета.  

У том контексту општи циљ обуке је дефинисан као јачање капацитета 

професионалаца у оквиру система социјалне заштите, као и хранитеља, како би се кроз 

подизање свести, унапређење знања и развијање вештина стручњака обезбедио 

квалитетнији рад са децом и поштовање принципа пуне партиципације у свакодневној 

пракси. 

Посебни циљеви програма: 

• Сензитивисани релевантни актери у социјалној заштити  за примену концепта 

пуне партиципације   деце и младих у оквиру различитих поступака у које су 

укључени, 

• Разумевање позиције детета, као и улоге стручних радника укључених у процесу 

заштите деце и младих. 

• Унапређена знања о специфичностима партиципацији,  које се односе на 

укључивање деце и младих из различитих категорија и корисничких група у 

систему социјалне заштите. 

• Мотивисани релевантни актери за примену концепта партиципације у свакодневној 

пракси. 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

У складу са савременим концептом и постулатима социјалног рада кроз програм се 

наглашава потреба остваривања партиципације деце и младих који су укључени у 

различите поступке и процесе у оквиру стручног рада, руководећи се при том начелима 

поштовања најбољег интереса детета и начелом партиципације. Програм се темељи на 

постулатима социјалне заштите који се односе на оснаживање корисника и постизање 

позитивне промене, кроз омогућавање њиховог активног учешћа као равноправних у 

процесу доношења одлуке. Савремени тренд који подразумева укључивање младих у 
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процес одлучивања је практично у сукобу са доскорашњом праксом у оквиру система 

социјалне заштите и захтева промену парадигме, што са друге стране освешћује 

потребу за додатним образовањем помагача, њихову посвећеност и укљученост у 

живот младих. Такође то подразумева и да се одрасли одрекну једног дела моћи и да 

препусте младој особи да се укључи у процесс доношења одлуке. 

С обзиром да је популација деце и младих у оквиру система социјалне заштите 

хетерогена, изучавање њихових потреба и проблема треба да буде фокусирано на 

њихове перспективе и мишљења. Поступци који омогућавају младима да се изјасне 

заправо охрабрују младе и подстичу њихову резилијентност. Оваква пракса 

представља супротност дугогодишњем експертско-медицинском моделу, што наводи 

на потребу додатне едукације помагача у социјалном раду у погледу стицања знања и 

вештина за укључивање деце и младих у процес доношења одлука.  

 

Програм обуке је подељен у три тематске целине које су повезане и одговарају 

циљевима обуке. „Партиципација као право деце и младих“ је први модул у оквиру 

кога је предвиђено да учесници разумеју појам и значај партиципације као једног од 

основних права деце и младих и  законске оквире којима се уређује  партиципација 

деце и младих. У оквиру другог модула „Партиципација као процес“ учесници ће кроз 

теоријске и практичне садржаје разумети партиципацију као процесни механизам и и 

кроз то развијати вештине за примену методологије која омогућава праву 

партиципацију. Теме које се обрађују у овом делу односе се на нивое партиципације, 

токенизам, као и препоруке за избегавање токенизма. Посебан модул посвећен је 

практичном раду професионалаца у социјалном раду. Циљ овог модула је стицање 

знања и вештина за успостављање, мотивисање и одржавање партиципације деце и 

младих кроз вођење стручног поступка у заштити најбољег интереса ове корисничке 

групе. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Опште компетенције 

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

 

• Разумеју концепт партиципације деце и младих који су укључени у различите 

поступке и облике заштите у оквиру система социјалне заштите; 

• Усвоје знања о позитивним законским прописима којима се обезбеђује 

поштовање права деце и младих на партиципацију; 

• Разумевање суштине и сврхе партиципације; 

• Разумеју процес остваривања партиципације деце и младих; 

• Разумеју добити за децу уколико постоји примена пуне партиципације и начина 

на који се у пракси превладавају изазови. 

 

Посебне компетенције 

 

• Схватање комплементарности улога различитих актера; 

• Разумевање улога, права и одговорности стручних радника и хранитеља; 

• Разумеју и могу да примене елементе, облике и начине успостављања 



 

партиципације које воде ка успостваљању сарадничког односа; 

• Разумеју, прихвате и усвоје знања о вештинама и техникама вођења 

партиципативног процеса са децом и младима. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Циљна група програма обуке су запослени у социјалној заштити – стручни радници  

који су дирекно везани за рад са корисницима, у центрима за социјални рад, центрима 

за породични смештај и усвојење, установама за смештај корисника и код пружаоца 

услуге у заједници, који имају факултетско образовање у складу са важећим законским 

прописима. С обзиром на статус хранитеља и њихову улогу у одгајању деце без 

родитељског старања ова обука може бити намењена и тој циљној групи. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

Подршка деци и младима 

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: Деца и млади, као и чланови породица у којима 

одрастају 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Завршено факултетско образовање из друштвено-хуманистичке области (социјални 

рад, психологија, педагодија, право, и сл.). 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Програм обуке се реализује у форми дводневног семинара са укупно 16 сати обуке. 

Програм је подељен на три методске јединице које својим садржајем и начином 

реализације остварују постављене циљеве. 


