
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА  

• Јелица Марић 

• Дуња Беквалац 

• Драгана Станковић Гаић 

• Катарина Мајкић 

• Татјана Лазор Обрадовић 

• Ивана Копривица 

 

КОНТАКТ ОСОБА  

Ивана Копривица 

 

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; и 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 

 

1 О услузи Повремени породични смештај 

Представљање сврхе, циљева и исхода, као и стандарда за услугу повременог 

породичног смештаја, уз групну дискусију. 

2 Мотивација породица за коришћење услуге Повремени породични смештај:  

упознавање кроз студије случаја са неопходношћу индивидуализованог, на снаге 

усмереног приступа у раду са породицама које брину о деци са сметњама у развоју, као 

и да идентификују потешкоће али и могуће стратегије у мотивисању породица за 

коришћење услуге повременог породичног смештаја.  

3 Мотивациони интервју: кроз интерактивну презентацију, а потом и кроз игру улога 

у малим групама учесници упознају са методом мотивационог интервјуисања, те да 

развију основна знања и вештине о примени техника мотивационог интервјуисања у 

непосредном раду са породицама које брину о деци са сметњама у развоју.  



 

4 Повремени породични смештај и укључивање заједнице: уз интерактивну 

презентацију и рад у групама учесници/це се подсећају појма заједнице/локалне 

заједнице, заједнички идентификују који су кључни аспекти заједнице и на који начин 

заједница може да допринесе развоју услуге.  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Програм је конципиран тако да код учесника развија компетенције за покретање и 

пружање услуге повременог породичног смештаја који представља превентивну услугу 

у систему социјалне заштите и усмерен је на превенцију институционализације деце са 

сметњама у развоју и побољшање квалитета живота породица које брину о овој деци. 

Кроз унапређење знања и развој вештина стручних радника у центрима за социјални 

рад и центрима за породични смештај и усвојење о услузи повременог хранитељства, о 

начинима мотивисања породица за коришћење услуге, те идентификовања ресурса у 

заједници који су од значаја за успостављање и покретање повременог породичног 

смештаја, као и начинима промовисања услуге у заједници директно се доприноси 

подизању компетенција професионалаца да на савремен и професионалан начин 

одговоре на изазове очувања породичних снага и породичне заједнице.  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Полазници ангажовани на следећим пословима у социјалној заштити: основни стручни 

послови, други стручни послови који подразумевају директан рад са корисником, 

специјализовани стручни послови, стручни сарадници, супервизијски послови, 

руководиоци, правни послови, послови планирања и развоја и друго. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ:  

Подршка деци и младима, подршка породици, подршка особама и деци са 

инвалидитетом, подршка маргинализованим групама. 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: породице које брину о деци/младима са сметњама у развоју 

и деца/млади са сметњама у развоју 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: стечено 

више или високо образовање друштвеног или хуманистичког смера односно звање 

социјалног радника, педагога, специјалног педагога, дефектолога, правника, психолога 

и слично. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 1 дан/7 сати 


