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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Програм обуке „Супервизија у пракси ЦПСУ“  је осмишљен како би се центри за за 

породични смештај и усвојење и друге установе и организације којима је супервизија 

важан аспект стручног процеса, адекватније спроводили процес супервизије, како би се 

стручни радници припремили за овај процес, разумели његову улогу и значај, као и да 

би се мотивисали за уређенију супервизијску подршку. Такође, програм је намењен 

унапређењу компетенција стручних радника у овим центрима за породични смештај и 

усвојење, као и у другим установама и организацијама, за примену и развој супервизије 

специфично прилагођене опису послова стручних радника у ЦПСУ. Унапређење знања 

и вештина професионалаца у Центрима за породични смештај и усвојење и другим 

релевантним установама/организацијама. 

 

Општи циљеви обуке су: 

1) Унапређење знања, вештина и ставова стручних радника када је тема супервизије у 

питању, како на теоријском , тако и на практичном нивоу 

2) Унапређење квалитета хранитељства као услуге у систему социјалне заштите 

 

Специфични циљеви програма обуке су: 

1. Учесници ће до краја обуке стећи знања о специфичностима супервизије у 

Центрима за породични смештај и усвојење и другим релевантним 

установама/организацијама; 

2. Учесници ће до краја обуке унапредити компетенције о процесу супервизије у 

Центрима за породични смештај и усвојење и другим релевантним 

установама/организацијама; 

3. Учесници ће до краја обуке унапредити знања и вештине неопходне за 

обављање супервизије у Центрима за породични смештај и усвојење и другим 

релевантним установама/организацијама. 

 

 

 



 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм обуке садржи логички повезане блокове, а теме су повезане и надовезују се 

једна на другу.  

Теме које су обухваћене у првом дану су: Супервизија – улога и значај у ЦПСУ, Улога, 

модели, функције, врсте супервизије, Улога супервизора  у ЦПСУ, Изазови и кораци у 

раду супервозора у ЦПСУ. 

Другог дана су теме: Предуслови и принципи успешне супервизије у ЦПСУ, Избор 

приступа супервизије, методе и технике, Индивидуални и/или групни приступ/вежба, 

Карактеристике доброг супервизора у ЦПСУ. 

 
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Програм развија знања, вештине и ставове код професионалаца, стручних радника у 

центрима за породични смештај и усвојење, и других сродних установа и организација, 

за пружање адекватне супервизијске подршке и развој процеса интерне супервизије. 

Стручни радници ће након обуке моћи да уоче специфичности супервизије у Центрима 

за породични смештај и усвојење и другим релевантним установама/организацијама; 

затим, ће научити различите теоријске основе и значај супервизијске подршке у 

услугама социјалне заштите, моћи ће да препознају врсте и модел супервизије. Такође, 

у практичном смислу, након обуке, стручни радници ће моћи да успоставе модел 

интерне супервизије у својој установи, да испланирају, спроведу процес и да известе о 

њему.  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Стручни радници у центрима за породични смештај и усвојење, као и у другим 

сродним установама и организацијама, руководиоци/директори, ангажовани 

сарадници. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 

Унапређење организационо методолошких вештина запослених.   

 

 

 КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Деца и млади на породичном смештају 

Хранитељи, хранитељске породице 

Корисници генерално 

Шира заједница 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Професионалци који се могу укључити су стручни радници у систему социјалне 

заштите, посебно из центара за породични смештај и усвојење и сродних установа и 

организација, затим руководиоци/директори, ангажовани сарадници. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Програм обуке изводи се у трајању од 2 дана, 8 сати, уз предвиђене 2 кафе паузе од 30 

минута и једну паузу за оброк/ручак од 60 минута.  


