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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: ОСНОВНА OБУКА ЗА САВЕТНИКЕ ЗА 

ХРАНИТЕЉСТВО 

АУТОРИ ПРОГРАМА: Тамара Борисављевић, Верица Новчић Петрић, Сњежана 

Јовић и Љиљана Поповић 

КОНТАКТ ОСОБА:  Љиљана Поповић, ljiljanap65@gmail.com, 063 396 281 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА : 

 

• Развој капацитета стручњака који раде на пословима хранитељства, кроз 

надоградњу стечених знања и развој базичних вештина  

• Усвајање принципа, стандарда као и потребних знања и вештина које су 

неопходни како би се одговорило на потребе  деце и хранитеља. 

• Уједначавање референтног оквира разумевања хранитељства, стручних 

вредности и ставова. 

• Изградња  и усвајање стручних процедура. 

• Стварање основа за уједначену и квалитетну супервизијску подршку 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА: 

• Ко је саветник за хранитељство -  специфичност улоге, сличности и разлике у 

односу на друге професионалне улоге 

• Стручни поступак у ЦПСУ- праћење, процена, подршка, терминологија  

• Процена потреба детета (изградња целовите слике, трауматска искуства, 

резилијентност, капацитети за везивање) 

• Процена развоја компетенција хранитеља 

• Шта све можемо да учинимо - планирање и реализација подршке детету и 

породици 

• Специфичности кризних интервенција у хранитељству 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА : 

 

• Разумевање улоге саветника за хранитељство у оквиру система социјалне 

заштите 

• Познавање стандарда стручног рада у области хранитељства 

• Унапређена знања о специфичностима развоја деце на хранитељству 

• Познавање  модела процене потреба детета на хранитељству и вештине нјегове 

примене 
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• Познавање модела  континуиране процене компетенција хранитеља и 

могућности његове примене у пракси 

• Разумевање концепта директивног саветовања 

• Знања из кључних области за подршку деци и хранитељским породицама-

траума, гибуци, конфликти, управљање понашањем... 

• Познавање дијапазона различитих интервенција и техника које може користити 

саветник у свом раду 

• Унапређене вештине комуникације и вештине интервенисања у кризи 

• Вештине креирања специфичних решења у односу на препознати проблем 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ: 

 

Професионалци из области социјалне заштите (првенствено саветници за 

хранитељство и супервизори из ЦПСУ  и водитељи случаја  и супервизори из ЦСР) 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:    

Област: Заштита деце без родитељског старања  

Крајњи корисници: 

• професионалци у социјалној заштити који обезбеђују подршку и врше надзор 

током трајања услуга хранитељства; 

• професионалци у социјалној заштити ангажовани на пословима усвојења; 

• деца и млади у хранитељским и усвојитељским породицама;  

• биолошки родитељи, хранитељи и усвојитељи. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: 

 

- поседовање лиценце за обављање основних стручних послова у социјалној 

заштити 

- поседовање лиценце за обављање специјализованих послова у социјалној 

заштити 

- поседовање лиценце за супервизију 

- лиценца за правне послове у социјалној заштити 

- кандидати на стручној пракси или у волонтерском статусу који имају завршене 

основне струковне,основне академске  студије из социјалног 

рада,психологије,педагогије,андрагогије, дефектологије или специјалне 

педагогије      

    

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (дана/сати): 5 дана /40 сати обуке 

У зависности од организационих околности, програм се може изводити на различите 

начине - од тога да се све радионице изводе дан за даном до једне радионице недељно, 

или на две недеље. 


