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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ је стицање знања и вештина за формирање и вођење клуба за младе из
ризичних група током процеса одрастања.
Циљеви модула:
 стварање радног савеза са учесницима програма обуке и развијање вештина за
оснивање и организовање клуба за младе
 развијање знања и вештина потребних за вођење клупских активности и
остваривање основних циљева клупског начина рада
 развијање знања и вештина да се кроз клупске активности подржава и развија
самосталност младих у ризику.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Основни програм обуке чине едукативне радионице за водитеље клуба за младе.
Први модул: Основе концепта клуба за младе
Радионице: 1. Упознавање; 2. Млади и група; 3. Адолесценција – одлике и развојни
задаци; 4. Метод социотерапијског клуба – оснивање; 5. Радионица увежбавања.
Други модул: Вођење клуба за младе
Радионице: 6. Клуб за младе по моделу ГРиГ: вођење; 7. Поверење и односи; 8. Испад
као развојна шанса; 9. Рад са различитим културама, обележеност, баланс између
појединачног и колективног; 10. Радионица увежбавања.
Трећи модул: Подршка осамостаљивању
Радионице: 11. Доживљај осамостаљивања и траума младих у ризику; 12. Клупско
саветовање у процесу осамостаљивања; 13. Подршка младима у запошљавању; 14.
Клуб и локална мрежа подршке; 15. Завршна радионица.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм развија знања и вештине релевантне за оснивање и вођење групе за
самоподршку - клуба за младе по моделу ГРиГ:
 познавање основних концепата, метода и техника (социотерапијског) клуба за
младе по моделу ГРиГ;
 пројектовање и организовање клуба за младе;
 промовисање клуба за младе;
 препознавање емоционалних стања и потреба појединца, односно процеса у групи,
способности и снага;
 успостављање поверења, развијање и завршавање односа;
 позиционирање у групи;
 суочавање и конфронтација ставова, мишљења и тешких тема;
 подстицање и управљање процесом групне размене;
 анимирање и подстицање да се учествује у заједничким активностима и циљу;
буђење мисије;
 управљање тензијом;
 подржавање самосталног решавања животних задатака и доношења одлука, а не
решавање уместо младе особе.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Профили стручњака са вишом и високом школском спремом аналогни структури
запослених у области социјалне заштите: социјални радници, педагози, психолози,
специјални педагози, васпитачи, дефектолози...
Програм обуке је намењен професионалцима који су запослени у службама које раде с
децом и омладином, пре свега у области социјалне заштите, али и у другим секторима
– просвети, здравству, судству, локалној самоуправи и невладином сектору.
Препоручујемо да програм обухвати и непрофесионалце, волонтере, студенте и
посленике у невладином сектору који нису стручњаци из ове области.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Социјална заштита деце и омладине
Омладина узраста 12 до 18 година са евиденције центара за социјални рад из свих
угрожених група, односно млади који су због испољавања разних облика социјалне,
породичне и личне дисфункционалности третирани кроз систем социјалне заштите.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Да има искуства у раду с младима бар годину дана.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Програм обуке има два дела. Укупно трајање програма обуке је 60 школских часова.
Основни програм обуке (едукативне радионице за водитеље клуба за младе)
оспособљава учеснике за оснивање и вођење клуба за младе. Трајање: 30 школских
часова, 5 дана по 6 сати (ефективно).
Практични део (супервизијска стручна подршка) се изводи у форми консултативних
састанака водитељског пара са едукатором (супервизором) једном месечно током три
месеца вођења клуба за младе. Састанци трају 2 школска часа тј. 90 минута. У фонд
часова улази 12 састанака клуба и ова 3 консултативна састанка, што укупно чини 30
часова.

