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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
(максимум 2 стране)
НАЗИВ ПРОГРАМА
ПРИМЕНА СТАРАТЕЉСТВА У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - УЛОГА,
ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ВОДИТЕЉА СЛУЧАЈА И ПРАВНИКА
АУТОРИ ПРОГРАМА
Драган Вулевић
Владан Јовановић
Вукота Влаховић
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
Драган Вулевић, Београд, Немањина 22-26, dragan.vulevic@minrzs.gov.rs, 011 36 15 677
моб. 063 82 72 180

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера)
Циљеви програма обуке усмерени су ка: 1) Унапређењу знања правника и водитеља
случаја у центрима за социјални рад у примени законског института старатељсва; 2)
Унапређењу квалитета рада правника и водитеља случава у примени законских норми
које се односе на старатељство и унапређење праксе заштите лица која имају потребе
за саратељском заштитом.
САДРЖИНА ПРОГРАМА (до 800 карактера)
Програм има следеће елементе који су међусобно повезани и усаглашени:
Први дан: Старатељство као институт породичног права и основна процесна
питања 1) старатељствао, стављање лица под старатељство и престанак старатељства;
2) старатељство у посебним случајевима; 3) покретање поступка и рад са
потенцијалним старатељем; 4) рад тима у поступку стављања лица под старатељство.
Други дан: Процесна питања старатељства 1) имовина штићеника; 2) реализација
старатељства; 3) извештавање и престанак дужности старатеља. Трећи дан: Рад на
случајевима 1) Поступање приликом стављања лица под старатељство (вежба на
случајевима из праксе); 2) Поступање приликом постављања лицу привременог
старатеља (вежба на случајевима из праксе); 3) Доношење усменог решења приликом
издвајања детета из породице због породичног насиља и смештај детета у другу
породицу (вежба). Завршни испит. Евалуација програма обуке.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА (до 800 карактера)
Програм је усмерен ка континуираном професионалном развоју. Опште
компетенције које се унапређују овим програмом обуке су: 1) Унапређење стручног
рада и квалитета стручног рада правника и водитељас случаја у центрима за социјални
рад у примени старатељства; 2) Унапређење способности за синергијско стручно
промишљање и одлучивање у примени старатељства. Посебне компетенције које се
унапређују овим програмом обуке односе се на: 1) Унапређење разумевања
старатељства према малолетницима, лицима лишеним пословне способности, као и
привременог старатељства, непосредног статарељства и др. специфичних питања у
вези са старатељством: 2) Унапређење разумевања улоге органа старатељства и
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чланова тима у примени законског института старатељства; 3) Унапређење разумевања
положаја, права и интереса корисника (штићеника), старатеља и других лица која
учествују у поступку и, шире, примени законског инситутута старатељства.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен обуци правника и водитеља случаја у центрима за социјални
рад.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ (појачајте текст који означава
област, функција Bold) И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм се односи на следеће области у социјалној заштити: деца и млади; одрасли и
старих; подршка породици. Крајњи корисници програма обуке су лица према којима се
води поступак стављања под старатељство однонсо штићеници, у складу са
Породичним законом.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Ово је први програм обуке намењен правницима и водитељима случаја у центрима за
социјални рад. Програм обуке намењен је полазницима који имају завршени факултет,
првенствено у области права, социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије,
дефектологије и специјалне педагогије и др.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Укупно трајање програма обуке је 16 (шеснаест) сати обуке, подељених на 3 (три)
дана.
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