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Циљ предмета
препознавање специфичности развоја деце на алтернативном породичном смештају;упознавање
са типичним контекстима развоја и вулнерабилношћу деце на алтернативном породичном
смештају; препознавање специфичности развоја старатељ-дете, та развоја породичних релација
у алтернативним (хранитељским и усвојитељским породицама); упознавање са теоријским
приступима у планирању припреме породице и детета на смештај у алтернативне породице;
упознавање са актуелним могућностима рада и праксом у овој области социјалне заштите
Исход предмета
након одслушаног курса студент ће бити способан да: разуме специфичности развоја, контекста
развоја и смештања деце у алтернативне породице; разуме специфичности функционисања
хранитељских и усвојитељских породица; разуме принципе припреме хранитеља и подршке
хранитељским породицама; разуме контекст усвајања као облика родитељства и принципе
припреме и одабира усвојитеља.Студент ће бити упознат са: чиниоцима вулнтерабилности деце
у области успостављања блиских веза, као спектром поремећаја специфичних за популацију деце
на алтернативном породичном смештају
Садржај предмета
Теоријска настава
Разлози уласка у алтернативну породицу:фактори вулнерабилности за развој;Туговање,
трауматизација, злостављање и губици- контекст развоја деце у алтернативном породичном
смештају;успостављање релација са хранитељима; изазови хранитељства као алтернативног
облика старања о детету;специфичности хранитељских породица- родитељство,сиблинг
релације,брак;усвајање као облик родитељства и развој деце у усвојитељским породицама.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
припрема хранитеља; праћење и супервизија хранитељских породица; припрема и селекција
усвојитељских породица; прилагођавање након усвајања- програми; поремећаји афективног
везивања код деце на алтернативном породичном смештају: процена и план третмана
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