Очекивани резултати:
- Изградња родитељских капацитета,
очување породичне заједнице и
превенција брачних криза
- Рад на изградњи самопоуздања код
дјеце са сметњама у развоју, смањен
број
пријављених
случајева
занемаривања
или
злостављања,
дугорочно превенција малољетничких
бракова и трудноћа

Радно вријеме
савјетовања - сваки радни дан
у слиједећим терминима:
Понедељком од 09-17 часова
Уторак 07-15 часова
Сриједа 07-15 часова
Четвртак од 07-15 часова
Петак од 08-16 часова.

“Успостављање услуге
савјетовања дјеце са
сметњама у развоју и
њихових родитеља„

- Изградња мреже сарадње са
корисничким удружењима ревизија
постојећих и изградња нових
партнерстава и меморандума о
сарадњи.
-Опремање просторије за рад са
дјецом и њиховим родитељима (child
friendly kutak)
-Унапређење компетенција пружаоца
услуге путем едукација стручног тима
за рад са дјецом са сметњама у
развоју и њиховим родитељима
-Унапређење стручног рада путем
обнављања тестотеке центра и
пројективних техника за рад са
дјецом са сметњама у развоју.

ПРОЈЕКАТ

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БАЊАЛУКА
ГУНДУЛИЋЕВА 31
БАЊАЛУКА
ТЕЛ: 051/348-515
051/348-513
e-mail csrbl@blic.net

Период имплементације Пројекта:
од 01.09.2017.године до 15.03.2018.године
Имплементатор пројекта ЈУ ,,ЦСР" БЛ уз
подршку УНИЦЕФ-а БИХ

Циљ пројекта:
"Циљ посебно усмјереног пројкта
фокусиран
је
на
успоставу
индивидуалног и групног модела
савјетодавног рада са дјецом са
сметњама у развоју и њиховим
породицама, који ће се континуирано
спроводити у Центру за социјални рад
Бања
Лука,
путем
изградње
родитељских капацитета, те изградње
капацитета професионалаца, а све у
циљу очувања породице".
САВЈЕТОВАЊЕ ДЈЕЦЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И
ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА ОБУХВАТА:
Провођење индивидуалног и групног
савјетовања дјеце са сметњама у
развоју
- Провођење индивидуалног и групног
савјетовања родитеља дјеце са
сметњама у развоју
Савјетовање обухвата исте породице
дакле и дјецу и родитеље, како би се
системски
приступило
цијелој
породици.
Кроз савјетодавни рад
с
дјецом и њиховим родитељима стварају
се услови да се постигне њихова
активност
у
скаладу
са
њиховим
могућностима,
избјегне
изолација,
институциоанализација и пасивизација.
-

Под савјетовањем се подразумјева пружање
помоћи дјеци са сметњама у развоју и
њиховим родитељима у суочавању са
тешкоћама у свакодневном животу, њиховом
успјешном
рјешавању,
оспособлљавању
појединца да се што успјешније самостално
суочава са будућим животним тешкоћама
користећи при том своје расположиве
потенцијале.
Циљна група су дјеца са комбинованим
сметњама,
најчешће
дјеца
са
интелектуалним сметњама у развоју и
тјелесним
оштећењима.
Ниво
интелектуалног оштећења је ЛМР и доња
граница Лаке менталне ретардације у
комбинацији
са
осталим
тјелесним
сметњама.
- Програм индивидуалног и групног
савјетовања омогућиће директну подршку
дјеци са сметњама у развоју узраста од 12-18
година, који се налазе у ризичном узрасном
периоду имајући у виду развојене потребе,
као и кризни период пубертета., те
превенцију ризичних понашања код дјеце
(сексуално
ризично
понашање,
малољетничке
трудноће,
малољетнички
бракови, проблеми у менталном здрављу) са
циљем изградње самопуздања и позитивних
образаца понашања.
Оваква циљна група представља ризичну
групу дјеце која су најчњшће у ризику од
свих облика искоришћавања.

- Програм индивидуалног и групног
савјетовања
родитељима
у
оквиру
индивидуалног и групног рада омогућиће
директну подршку родитељима који су
исцрљени бригом о дјеце, унапређење
родитељских
капацитета
и
вјештина
одговорног родитељства, очување породица,
те међусобна размјена искуства и подршка
између самих родитеља на групним
савјетодавним радионицама за родитеље.
Групне радионице за дјецу са сметњама у
развоју и њихове родитеље се спроводе
једном мјесечно у ЈУ,,Ценру за социјални
рад", Бања Лука од 01.09.017.године до
15.03.2018.године.
у
оквиру
сљедећих
тематских цјелина:
- Брак и брачне кризе;
- Превенција поремећаја у понашању;
- Занемаривање и злостављање;
- Одвајање од родитеља као и друге
теме које су битне групи родитеља.
- Социјална дјечија и породично
правна заштита
Савјетодавне групне радионице припрема и
води
стручни
тим
ЦСР
који
чине:
соц.радници,
психолози
и
социјални
педагог, а по потреби и правни тим ЦСР.

