
 

 
РЕЗИМЕ 

 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА  
„Развој знања и вештина запoслених у социјалној заштити о подршци деци и младима 
у периоду туговања“ 
 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
Центар за палијативно збрињавање и палијативну медицину „BELhospice“ 
Адреса: Београд, Звездара, улица 20. Октобра бр. 12а 
Тел: 011/ 3343 311 
Емаил: office@belhospice.org 
 
Контакт особа: социјални радник Мијодраг Богићевић,  
емаил: mijodrag.bogicevic@belhospice.org  
телефон: 060/8579833 
 
 
ЦИЉ ПРОГРАМА  
Циљ овог програма обуке је да стручни радници из социјалне заштите, пре свега 
социјални радници, психолози и педагози и други професионалци, стекну знања, 
вештине и компетенције потребне за рад са децом и адолесцентима који сe суочавају 
са различитим врстама губитака, уз повећање професионалне и етичке 
сензибилисаности за специфичности и потребе деце и младих након смрти блиских 
и/или драгих особа. 

 
 
РЕЗУЛТАТ ПРОГРАМА 
Главни очекивани резултат програма обуке је оспособљавање стручних радника из 
система социјалне заштите за пружање унапређених, на корисника усмерених и на 
потребама заснованих услуга подршке у периоду туговања деци и младима. 

 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА   
Овај курс је посебно осмишљен за стручне раднике и сараднике у установама 
социјалне заштите, лиценцираним пружаоцима услуга, односно водитељима случаја у 
у службама за заштиту старих и одраслих лица при Центрима за социјални рад. 
Програм се састоји од следећих сесија:  

• Социјлна заштита, палијативно збрињавање деце и подршка у туговању деци и 
младима 

• Дечије схватање смрти (развојне перспективе) 

• Специфичности тугованја код деце (1-3,3-7,7-13 год.) и адолесцената 

• Породица и процес туговања 

• Подршка деци и младима у процесу туговања 

• Брига о себи 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Кључне компетенције које ће бити развијене су: 
 

• Разумевање феномена губитка, туговања и жалости код деце и адолесцената 



 

• Препознавање специфичности антиципаторног туговања, „припрема“ породице 
за губитак, компетенције за пружање подршке корисницима (деци и младима) у 
фазама туговања  

• Способност препознавања и процене (нe)oчекиваних i (нe)уобичајених реакција 
на туговање код деце и адолесцената 

• Овладавање и примена инструмената за процену процеса туговања и 
различитих реакције 

• Овладавање практичним вештинама пружања саветодавне подршке у процесу 
туговања ( корисне и помажуће реченице/ некорисне и непомажуће реченице – 
интервенције).  

• Развој вештине комуникације и адекватног, помажућег односа, са децом и 
младима, али и са члановима њихових породице  
 

 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Овај семинар је намењен стручним радницима и сарадницима запосленим у 
различитим установама социјалне заштите за децу и младе, лиценцираним 
пружаоцима услуга социјалне заштите који раде са децом и младима, водитељима 
случаја из служби за заштиту деце и младих, као и социјалним радницима, 
психлозима, педагозима, дефектолозима и другим професијама које пружају 
саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге деци и младима. 

 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Запослени у установама и услугама социјалне заштите 

 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)  
Програм је једнодневни, састоји се од пет сесија, у трајању од 8 сати и 15 минута  


