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 Поступајући у складу са чл.12. Правилник о организацији, нормативима и стандардима 

рада центра за социјални рад (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.59/2008 и 

37/2010),  члана 1. Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији  

(„Сл.гласник РС” 29/19 и 60/2020) и члана 28. став 2. алинеја 9. Статута Центра за социјални рад 

„Ковин“ у Ковину, директор дана ________________за предстојећу 2022.годину, доноси  

Предмет:  Одлука директора о плану обуке запослених у Центру за 

социјални рад „Ковин“ у Ковину 

Директор Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину је почетком 2022.године донео Одлуку о 

Плану обуке запослених поштујући позитивна законска и подзаконска акта. Стручни радници 

центра дужни су да се стручно усавршавају ради успешнијег остваривања и унапређења стручног 

рада у складу са наведеним правилником, поштујући позитивна законска и подзаконска акта. 

 

- Знања и вештине за вођење случаја у социјалној заштити; 

- Програм припреме и обуке будућих хранитеља – Сигурним кораком до хранитељства; 

- Прајд – програм за хранитеље и усвојитеље; 

- Програм ненасилне комуникације и посредовање у сукобима; 

- „Умем боље“ – превенција агресивног понашања младих; 

- „Умем боље“- рад са родитељима младих са агресивним понашањем; 

- Програм подршке професионалцима у раду са децом и младима са проблемима у 

понашању; 

- Оснаживање стручних радника у ЦСР за рад са децом и младима у сукобу са законом; 

- Преговарање и медијација у социјалној заштити – унапређење вештина комуникације и 

разрешавање конфликата; 

- Медијација у породичним споровима; 

- Превенција насиља над старијим особама; 

mailto:koivn.csr@minrzs.gov.rs


- Обука правника у Центрима за социјални рад за судску заштиту и остваривање права 

детета; 

- Насиње у породици и систем интервенисања; 

- Сигурна кућа – помоћ жртвама насиља  у породици; 

- Покретање услуге Предах за децу са сметњама у развоју; 

- Заштита детета од злостављања и занемаривања: примена Општег протокола; 

- Заштита детета од злостављања и занемаривања у установама социјалне заштите: 

Примена посебног протокола. 

- Жртве трговине људима и поступање центара за социјални рад 

 

 

Такође, директор је пред стручним радницима изнео став да у случају организовања обука од 

стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања а везаних за области: 

старатељства, хранитељства, усвојења  и заштите од насиља у породици, запосленима ће бити 

понуђена свака од наведених обука. 

Такође, услед актуелне здравствене ситације уколико обуке могу да буду организоване on – line, 

уколико запослени желе на така такође ће иста бити омогућен с 

 

         Директор 

            Марија Шалипуровић 

 

 

 


