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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

(максимум 2 стране) 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

Позитивно родитељство - алтернатива телесном кажњавању деце 
 

АУТОРИ ПРОГРАМА 

Доц др Вера Деспотовић , Мирјана Трифуновић Паул 

 

КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 

Вера Деспотовић, Војводе Степе 78, 0642700889, veradest@gmail.com 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ пројекта 

 

Оспособљавање професионалаца за примену савремених превентивних програма 

(примарне и секундарне превенције) који би имали за циљ подстицање родитеља на 

активан, ефикасан, приступачан, на клијента центриран и на правима заснован рад на 

унапређивању својих родитељских компетенција у области позитивног родитељства и 

ненеасилних начина васпитавања и дисциплиновања деце, насупрот моделу телесног 

кажњавања деце и осталим насилним обрасцима дисциплиновања деце . Такође, 

примена обухвата и родитеље који имају ризик оптерећења трауматичних искустава у 

својим примарним породицама у прошлости  ( који су у свом  породичном  искуству  имали 

ситуације  породичног  насиља,  алкохолизма,  психијатријских  поремећаја,  дисфункционалних  

породичних  образаца.... )  

 

Специфични циљеви 

1. Овладавање основним научним сазнањима из области родитељства и породичне 

проблематике која су потребна за адекватно разумевање и препознавање динамике 

и развоја односа родитељ - дете, потенцијалних тешкоћа током развоја односа и 

начина њиховог превазилажења  

2. Оспособљавање полазника за мотивисање корисника за учешће у превентивним 

програмима  

3. Оспособљавање полазника за радионичарски рад са корисницима  
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4. Оспособљавање полазника за реализацију превентивног програма групног рада са 

родитељима путем радионичарског рада 

5. Оспособљавање полазника за праћење и евалуацију превентивног програма групног 

рада са родитељима  

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

 

Програм траје 2 дана, сваки дан садржи по 4 блока по 90', укупно 8 сати са паузама 

између блокова. 

Програм има следеће елементе који су међусобно повезани и усаглашени: 

1 дан 

Уводни део о родитељству 

Ставови о родитељству 

Потребе деце и начини њиховог задовољавања  

Афективна регулација родитеља 

 

2 дан 

Комуникацијске вештине  

Алатке позитивног родитељства 

Припрема за извођење радионица са родитељима   

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Програм је усмерен ка континуираном професионалном развоју.  

 

1. Развијене вештине примене обавезујућих докумената који се односе на децу и 

младе (Конвенција о правима детета, Акциони план за децу, Стратегија развоја 

социјалне заштите, Породични закон) 

2. Знања и вештине потребне за имплементацију основних стандарда у заштити деце и 

младих и њихових породица: најбољи интерес детета, холистичка процена потреба, 

партиципација, деинституционализација, живот у породичном окружењу,  

3. Знања и вештине потребне за рад с децом и младима са проблемима понашања и 

децом и младима и њиховим породицама (мултисистемски приступ у раду са 

породицама, когнитивно-бихејвиоралне технике, интервенције у кризним 
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ситуацијама, подстицање асертивних вештина, медијација) 

4. Знања и вештине за подизање капацитета и очување способности породице за 

адекватно (оптимално) функционисање, уважавајући интегритет и аутономију 

породице 

5. Знања и вештине потребне у раду с породицама на предупређивању  породичних 

проблема 

6. Знања и вештине потребне за рад с породицом у кризи, подршку и интервенције у 

породичном систему и интензиван рад с породицом у циљу очувања и/или поновне 

интеграције породице 

7. Знања и вештине потребне у раду с породицом за јачање њених капацитета, 

ефективног приступа ресурсима у окружењу и заједници и укључивање у групе за 

подршку и самоподршку 

8. Знања и вештина потребних за ефикасну примену радионичарског рада са 

породицама 

9. Знања и вештина потребних за извођење групног рада са породицама 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Циљна група полазника програма: 

Овај едукативни програм је намењен професионалацима који су запослени у службама 

које се баве подршком и унапређивањем породичних односа (Саветовалишта за брак и 

породицу, центри за социјални рад, развојна саветовалишта, НВО које раде са 

родитељима).  Обучени професионалци би могли да примењују различите врсте 

превентивних програма: Програме примарне превенције, али и програме секундарне 

превенције којима би били обухваћени  родитељи  који су у ризику,  што би имало већу применљивост у 

области социјалне заштите. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

Програмом се развијају компетенције којима се уноси нов и  унапређује постојећи 

квалитет заштите породица како би се  подстицали родитељи  на унапређивање својих 

родитељских компетенција у области позитивног родитељства и ненеасилних начина 

васпитавања и дисциплиновања деце, насупрот моделу телесног кажњавања деце и 

осталим насилним обрасцима дисциплиновања деце.  
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Циљна група крајњих корисника: 

 

Програмима примарне превенције, за који се полазници едукују, били би обухваћени 

родитељи који желе /треба да унапређују своје компетенције у области позитивног 

родитељства као алтернативе физичког кажњавања деце. Програмима секундарне 

превенције били би обухваћени  родитељи који су у свом  породичном искуству имали ситуације 

породичног насиља, алкохолизма, психијатријских  поремећаја, дисфункционалних породичних 

образаца.... те су у ризику да оваква искуства понове у својој породици или  имају тешкоће да се носе са  

изналажењем оптималнијих  начина функционисања (у односу на своја породична  искуства). 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Завршен адекватан факултет и искуство у раду са родитељима, минимум 2 године.  

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

 

Програм обуке траје 2 дана.  У току једног радног дана обука је организована у виду 4 

блока по 90'; укупно 8 сати са паузама између блокова 

 

 


