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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: ОБУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА УСВОЈЕЊА-

ДОМАЋИХ И МЕЂУНАРОДНИХ 

АУТОРИ ПРОГРАМА: Славица Савичевић и Стеван Поповић 

КОНТАКТ ОСОБА:  Стеван Поповић,  E-mail stevan.popovic@minbpd.gov.rs контакт 

телефон:  063 1134-764 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА : 

 

• развој капацитета стручних радника ангажованих на пословима процене опште 

подобности за усвојење мал. деце и будућих усвојитеља, кроз допуну стечених 

знања и базичних вештина;  

• усвајање принципа, стандарда, знања и вештина неопходних за процену опште 

подобности за усвојење мал. деце и будућих усвојитеља;  

• усклађивање стручних ставова, вредности и стандарда, релевантних за вођење 

поступка процене опште подобности за усвојење деце и будућих усвојитеља, 

прећење поступка адаптације и реализацију поступка усвојења. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА: 

• процена мал. деце у поступку утврђивања њихове опште подобности за 

усвојење: породично-правни и методолошки аспекти; 

• процена будућих усвојитеља у поступку утврђивања њихове опште подобности 

за усвојење: породично-правни и методолошки аспекти; 

• поступак заснивања усвојења након утврђивања опште подобности за усвојење 

мал. деце и будућих усвојитеља, породично-правни аспекти; 

• праћење узајамног прилагођавања мал. детета и будућих усвојитеља у поступку 

заснивања усвојења: породично-правни и методолошки аспекти; 

• утврђивање опште подобности за међународно усвојење мал. деце, породично-

правни аспекти;  

• повезивање са будућим усвојитељима након утврђене опште подобности за 

међународно усвојење деце, породично-правни аспекти; 

• организација међународног усвојења мал. детета, методолошки аспекти; 

• трошкови поступка међународног усвојења детета. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА : 

 

• разумевање значаја благовременог и целовитог спровођења поступка 

утврђивања опште подобности за усвојење деце без родитељског и породичног 

старања, као трајног облика збрињавања у систему породично-правне и 

социјалне заштите;  

• проширење знања о елементима процене у поступку утврђивања опште 

подобности за усвојење деце без родитељског старања и будућих усвојитеља;  
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• проширење знања о развојним специфичностима деце којој се утврђује општа 

подобност за усвојење;  

• проширење знања о специфичним потребама деце и будућих усвојитеља и о 

њиховој улози у поступку повезивања и избора одговарајуће усвојитељске 

породице; 

• проширење знања о значају података о трауматичним догађајима у породичној 

историји и утицају: болести, траума, губитака и конфликата на  понашање детета 

коме се утврђује подобност за усвојење и мотивацију будућих усвојитеља; 

• унапређене знања и вештина у комуникацији са децом којој се утврђује 

подобност за усвојење и будућим усвојитељима којима се утврђује подобност за 

усвојење. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ: 

 

Професионалци у области породично-правне и социјалне заштите: водитељи случаја 

(сви стручни профили) у ЦСР, супервизори у ЦСР и правници. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:    

Област: Заштита деце без родитељског старања  

 

Крајњи корисници: 

 

• стручни радници у породично-правној заштити који учествују у процени и 

утврђивању опште подобности за усвојење деце и будућих усвојитеља;   

• деца и млади у свим облицима породично-правне и социјалне заштите: 

хранитељским породицама и установама социјалне заштите;  

• будући усвојитељи. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: 

 

- обављање основних стручних послова у породично-правној заштити; 

- обављање специјализованих послова у породично-правној заштити; 

- обављање супервизијских послова породично-правној заштити; 

- обављање правних послова у породично-правној заштити; 

- едуканти на стручној пракси, или у волонтерском статусу са завршеним 

основним струковним студијама из: социјалног рада, психологије, педагогије, 

андрагогије, дефектологије или специјалне педагогије.      

    

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (дана/сати): 2 дана /16 сати обуке 

Програм се може изводити на различите начине: теме-радионице се изводе дан за 

даном (суботом и недељом), или се у зависности од интересовања полазника отварају 

нове теме, а обука проширује на већи број сати у две недеље. 


