
                !       !

ПОДРШКА  ПОРОДИЦИ-ШКОЛА ЗА РОДИТЕЉЕ 

!  
Предшколска Установа „Моје детињство“ укључена је у реализацију пројекта којим је Град Чачак аплицирао 

за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоправе у 
Републици Србији у 2019. години и који је одобрен за финасирање од стране Кабинета министра без портфеља 
задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије. 

Као једна од пројектних активности је и реализација Социо-едукативног програма “Школе за родитеље“ у 
организацији ПУ“Моје детињство“. 

Програм је усмерен на подршку породици,  развијању родитељских компетенција породица које се налазе у 
раним фазама свог развоја /породице са малом децом, породице са децом предшколског узраста/, као подршка у 
решавању развојних задатака пред којим се породица налази. 

Сам програм усмерен је ка унапређивању укупних породичних односа, подизању брачне и родитељске 
компетенције једног или више одраслих чланова породице, коришћењу здравих породичних снага у циљу  
прихватања и разумевања сопствене одговорности чланова за решавање проблема, перспективу развоја и укупан 
кавалитет породичног живота. 

Програм „Школа за родитеље“ пружа могућност да путем размене искустава и знања из савремене 
психологије и педагогије, учећи једни од других, откривамо и истражујемо за вас и нас актуелне теме, као што су: 
Брак, Породица, Дете, Родитељство, и на овај начин унапређујемо квалитет породичног живота и родитељства. 
            Радионице ће се реализовати у вртићима „Мали капетан“ и „Полетарац“, једном недељно у трајању од два 
сата. Програм „Школа за родитеље“ намењен је породицама деце предшколског узраста од 1 – 6,5 год. и бесплатан 
је за родитеље. 
           За детаљније информације и пријављивање за учешће у програму „Школа за родитеље“ можете се обратити 
вашим васпитачима, као и реализаторима програма на тел. 064/8510660 и 064/8510646 до 03.09.2019.г.. 

 Радионице „Школе за родитеље“ реализоваће психолози предшколске установе Снежана Илић и Тања 
Спасовић, који су већ имали искуства рада у реализацији сличних програма намењених породици. 

Добити од програма: 
А) Стицање знања, нових увида и бољег разумевања себе и своје породице, наставак започетих едукативних процеса, 
редефинисање знања и реструктуирање искуства 
Б) Постизање личног задовољства брачним и породичним животом, редукција напетости, изграђивање личне сигурности и 
самопоуздања подршком других чланова групе и др. 
В/  Промене на нивоу индивидуалног понашања /владање и коришћење нових социјалних вештина и умења у понашању 
Г/ Изграђивање нових типова релације са другима 
Д) Нормализација и обогаћивање живота деце и породице у ситуацијама кризе, проналажење начина на који се овладава 
проблемима и  изазовима у породичном животу 
Е/ Укључивање и подстицање родитеља да се на одговарајући начин ангажују у васпитању деце 
Ф/ Усмереност породице на раст у свим аспектима /развој личности у оквиру породице, пораст мотивације за повећањем 
броја деце у породици/. 

 *Носилац пројекта је град Чачак 

 * Пројекат се финансира од стране Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике 
Србије         


