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ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

 

Општи циљ програма обуке је стицање потребних знања и вештина за развој и 

спровођење  услуге Јачање породице као превенције од издвајања деце из породице, а 

кроз обезбеђивање свеобухватне подршке породицама да изграде своје капацитете, 

развију знања и вештине и достигну самоодрживост у самосталном функционисању. 

  

Посебни циљеви: 

1. Стицање знања о  правима и потребама деце за раст и развој у сигурном 

породичном окружењу; 

2. Стицање знања о улогама и одговорностима породице и породичног 

окружења у заштити најбољег интереса деце; 

3. Унапређење разумевања концепта услуге као програма којим се обезбеђују 

услови за сигурно, безбедно и подстицајно породично окружење; 

4. Стицање знања о потребама спровођења активности које имају ефекта за 

породицу као и начини како се те активности спроводе;  

5. Стицање знања и вештина у раду са децом и породицом у циљу 

спречавања издвајања деце из биолошких породица код којих се 

препознаје ризик од издвајања; 

6. Примена методологије у раду са породицама кроз директан рад  у процесу 

њиховог оснаживања да заштите децу и адекватно брину о њима, 

7. Стицање знања и вештина за  мотивисања корисника за активно учешће у 

процесу рада на достизању позитивне промене свом животу и подизању 

квалитета живота 

8. Успостављање и координисање заједнчких активности  са заједницом, 

локалним властима и другим пружаоцима услуга у циљу омогућавања 

социјалне интеграције породице. 

 

mailto:јelena.tanasijevic@sos-decijasela.rs


 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Програм се састоји од пет модула.  

 

МОДУЛ 1. Права деце 

Циљ првог модула је стицање знања о правима и потребама деце/младих и улози 

породице у остваривању права деце, као и одговорностима друштва (система 

социјалне заштите) у успостављању и развијању алтернативних облика заштите 

деце када је породица у кризи. 

 

МОДУЛ 2.  Услуга Јачање породице 

Циљ другог модула је стицање знања о концепту услуге Јачање породице, 

циљевима и сврхом услуге као и исходима и принципима на којима се услуга 

заснива у превентивном деловању за оснаживање породице и спречавања 

издвајања деце. 

 

МОДУЛ 3. Спровођење стручног поступка у заштити деце корисника услуге 

Циљ модула је стицање основних знања и вештина за спровођење стручног 

поступка у складу са захтевима социјалног рада и поштовања права и потреба 

деце уз партиципацију корисника и уважавање његових карактеристика и 

капацитета. 

  

МОДУЛ 4. Активности у оквиру услуге 

Циљ модула је стицање основних знања, вештина и техника у процесу пружања 

услуге у непосредном раду са корисником на основу планираних активности. 

 

МОДУЛ  5. Престанак рада са породицом (затварање рада са породицом)  

Разумевање процеса престанка рада са породицом на основу дефинисаних критеријума 

и праћење самоодрживости породице као саставни део пружања услуге.  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Опште компетенције: 

• Усвоје и примењују кључна савремена знања о правима и потребама деце  

• Разумеју и схвате значај породице и позитивних  породичних односа као 

најзначајнијих фактора у развијању резилијенци код деце, као и основу за 

позитиван емоционални, социјални, когнитивни развој. деце 

• Разумеју и прихвате концепт услуге Јачање породице у систему социјалне 

заштите у складу са захтевима савременог социјалног рада 

• Разумеју принципе и приступе услузи које воде ка заштити најбољег интереса 

деце/младих и других чланова породице укључених у услугу 

• Усвоје знања  и разумеју процес пружања услуге у свим фазама рада са 

корисницима  

• Усвоје знања и вештине за примену методологије у раду у свим фазама  

стручног поступка и реализације планираних активности  



 

 

Посебне компетенције 

• Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да: 

• Препознају и разумеју потребе деце корисника услуга као и њихове снаге и 

ризике по безбедност  

• Разумеју процес процене свих укључених актера као основ у раду са 

корисницима и потребу јасно дефинисаних потреба (незадовољених), снага, 

ризика и ресурса 

• Препознају и разумеју процену родитељских капацитета као основу у 

планирању даљих активности са родитељима 

• Разумеју процес планирања као фазу стручног поступка којом се штити најбољи 

интерес корисника 

• Разумеју потребу поновног прегледа плана као фазе стручног поступка која даје 

одговор (оцену) квалитета реализованих активности током пружања услуге 

• Разумеју потребу активног укључивања корисника током свих фаза стручног 

поступања у циљу јачања сопствених капацитета и преузимања одговорности за 

сопствени живот 

• Разумеју процес и потребу успостављања и остваривања интеракције са 

породицом и њеним члановима 

• Креирају и реализују активности у складу са потребама и карактеристикама 

корисника 

• Препознају индикаторе самоодрживости породице који их уводе у процес 

завршетка рада са породицом   

 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

 

Циљна група програма обуке су  стручни радници  и стручни сарадници и други 

радници који су директно везани за рад са корисницима у пружању услуге Јачање 

породице. Пожељно је и укључивање и професионалаца из центара за социјални рад, 

центара з породични смештај и усвојење и других пружаоца услуга који имају 

могућност заједничког рада у заштити најбољег интереса деце и младих. 

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

 

 

Област: Породица и деца у систему социјалне заштите. 

 

 

 

 



 

 

Крајњи корисници:  

• Деца и млади из породица у ризику; 

• Деца и млади који се припремају за повратак у биолошку породицу са 

алтернативног старања; 

• Биолошке породице код којих је препознат ризик од издвајања деце из 

породице; 

• Једнородитељске породице у којима постоји ризик од занемаривања и/или 

издвајања деце из породице; 

• Сродничке хранитељске породице са изазовним и сложеним проблемима у 

области бриге о деци. 

• Биолошке породице које се припремају за повратак детета/деце са алтернативне 

бриге. 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

На обуку се могу укључити сви професионалци који испуњавају опште услове 

прописане за радно место на коме су ангажовани. 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Планирани програм обуке се реализује кроз пет модула у два дана. Предвиђено трајање 

обуке је 16 сати.   

 


