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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА 

Обезбеђивање неопходног услова за примену Конвенције о правима детета и 

одговарајућих одредби националних и међународних правних аката који се односе на 

помоћ и подршку у заштити најбољег интереса детета у случајевима изложености 

ризику од измештања из породице као и у случајевима када је дете измештено од 

родитеља или угрожавајуће породичне средине.  

Програм обуке доприноси унапређењу капацитета стручњака из центара за социјални 

рад за пружање ефикасније подршке породицама са децом у ризику од измештања ради 

благовременог препознавања потреба, разумевања статуса и пружања подршке 

породицама и квалитетнију примену поступака, употребу нових методологија и нових 

услуга, у ситуацијама повећаног ризика од измештања деце из породице. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА:  

Програм обухвата  4 МОДУЛА, односно целине: 

1. МОДУЛ: Права деце са посебним нагласком на право детета на живот у 

породици и обезбеђивање најбољих услова за његов раст и развој 

2. МОДУЛ: Пoтребе деце у контексту најбољег интереса детета  

3. МОДУЛ: Породица у ризику – положај савремене породице, функције 

породице, значај живота детета у породици, фактори ризика за развој деце и сл.   

4. МОДУЛ: Процена најбољег интереса детета и примена мера и услуга подршке  

         породици у ризику од измештања деце 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА : 

 Усвајање нових и интегрисање постојећих знања и потребних вештина у овој 

области чиме се повећава активност и одговорност професионалаца за подршку 

деци у ризику (посебно наглашавајући децу и младе са сметњама у развоју као 

најзаступљенију групу деце у резиденцијалном смештају); Размена добрих 
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пракси и мишљења професионалаца у вези пружања подршке природној 

породици ради покретања нових иницијатива, употреба нових инструмената и 

сл. 

 Оспособљавање стручњака да развију неопходне вештине за примену нових 

методологија (Упутство, Листа) у раду са породицама у ризику кроз 

инструктажу за примену обавезујућег Упутства у поступању центра за 

социјални рад у ситуацијама постојања ризика од измештања деце из породица 

у свом свакодневном практичном раду са породицама којe се налазе у ризику 

као и примену инструмента - Листе индикатора за препознавање повећаног 

ризика од издвајања детета из породице (показатељи који указују на висок 

ризик од институционализације) 

 Развијање вештина и сензибилитета за ефикасније препознавање, разумевање 

положаја породица у ризику (узрока настанка породичних криза и фактора 

ризика који утичу на функционисање породице - препознавање и развој снага 

породице) за  пружање потребне подршке породицама 

 Развијање позитивних ставова о значају рада са породицама у кризи, веће 

социјалне осетљивости за препознавање и разумевање потреба угрожених 

група, стицања вештина уважавања и придруживања породици у ризику, 

изградња и одржавање сарадничког односа 

 Упознавање и упућивање професионалаца на употребу нових услуга 

(породични сарадник, услуге повременог  породичног смештаја и сл.) 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Запослени у центрима за социјални рад, установама за смештај деце и младих и 

пружаоци других услуга (дневни боравак,помоћ у кући за децу са инвалидитетом, 

породични сарадник..) 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:  

Предмет обуке поставља у фокус породицу чија су деца у опасности од измештања у 

интституције (пре свега деца са сметњама у развоју) и има за циљ да допринесе 

њиховој подршци кроз изградњу капацитета професионалаца ЦСР да благовремено 

препознају, разумеју и успешно поступају са таквим породицама и у таквим 

ситуацијама. Програм доприноси развоју знања и вештина потребних за спровођење 

основних стандарда у заштити деце и постизању њихових најбољих интереса, подршци 

оптималном развоју и заштити у најмање рестриктивном окружењу, осамостаљивању, 

партиципацији и социјалној интеграцији деце, превенцији  дискриминације сваког 

облика. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: 
Стручни радници и сарадници у систему социјалне заштите  

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

1 дан,7 сати 

 


