
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА ''Тимски рад у центрима за социјани рад са посебним освртом на улогу и 
одговорност правника'' 
АУТОРИ ПРОГРАМА 
РУЖИЦА ЈЕЛИСАВАЦ И ВУКОТА ВЛАХОВИЋ 
КОНТАКТ ОСОБА, Ружица Јелисавац, Устаничка 3, Београд, 065 83 13064 mail 
ruzica.jelisavac@gmail.com 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 
Општи циљ обуке 
Унапређење квалитета рада у центрима за социјални рад кроз стицање знања и вештина за 
спровођење стручног поступка уз тимски рад који дефинише улогу и одговрност свих стручних 
профила са посебним освртом на правника. 
Посебни циљеви 

- Усвојена знања о принципима и приступима савременог социјалног рада 

- Усвојена знања за примену методологије у раду која одговара на потребе корисника 

- Усвојена знања за примену стручног поступка у складу са стандардима 

- Усвајање знања за рад у тиму са јасним разумевањем улоге и одговрности свих 

чланова тима и водитеља случаја 

- Усвајање знања за улогу правника у тимском раду у свим областима рада у центру за 

социјални рад као и његову одговорност за примену стручног поступка у складу са 

стандардима 

САДРЖИНА ПРОГРАМА 

Научна и теоријска заснованост 

1. Савремени социјални рад 
1.1. Социјални рад као професија 
1.2. Центри за социјални рад - улога и одговорност 

1.2.1.Законски оквир рада центра 
1.3. Методологија рада у центрима за социјални рад 
1.4. Стручни поступак у центру за социјални рад 
1.4.1. Тимски рад током усмерене процене 
1.4.2. Обавезан тимски рад у стручном поступању 
 
2.Тимски рад у центрима 
2.1. Дефиниција 
2.2. Димензије тима 
2.3. Добар  радник  у тиму 
2.4. Карактеристике успешног тима 
2.5. Улога водитеља случаја у тиму за корисника 
2.6. Функционисање тима 
 
3.Улога и одговорност правника 
3.1. Дефинисање улоге према Правилнику о стручним пословима 
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3.2. Улога правника према областима рада 

3.2.1. Материјална давања 

3.2.2. Породичноправна заштита 

3.2.3. Остали послови  

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
Опште компетенције 
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 
 

• Усвоје и примењују кључна савремена знања о професионалном социјалном 

раду. 

• Разумеју улогу и одговорност центра за социјални рад као Органа старатељства 

• Разумеју  сврху, одговорност и начин функционисања тима у центру 

• Разумеју улогу и одговорност правника у тиму у свим областима рада 

• Разумеју потребу и неопходност за континуираним стицањем знања и вештина  

               Посебне компетенције! 
 

• Усвоје знања за спровођењу стручног поступка 

• Разумеју и усвоје знања за примену методологије стручног поступка. 

• Усвоје и примењују знања о функционисању тима у спровођењу стручног 

поступка 

• Препознају своју улогу у тимском раду и одговорност за квалитет рада 

• Препознају улогу и одговорност водитеља случаја у тимском раду 

• Препознају улогу и одговорност правника у тимском раду 

• Препознају улогу и одговрност правника у свим областима рада у центрима за 

социјални рад 

ЦИЉНА ГРУПА: 
Програм је намењен стручним радницима центра за социјални рад. 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  
Заштити права и интереса корисника социјалне заштите 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Професионалци из центра за социјални рад са вишом и високом стручном спремом 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Програм се реализује у форми једнодневног семинара са укупно 8 сати обуке. 

 


