СТРУЧНА ПРАКСА
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ III И IV ГОДИНЕ
Превенција и третман поремећаја понашања
Пријављивање студената за праксу и попуњавање анкетног упитника могуће је обавити у
следећим терминима:
➢ уторак 10. април од 11-13 часова у розе сали код доц. др Милице
Ковачевић
➢ среда 11. април од 11-13 часова у розе сали код асс. Марије Маљковић
➢ четвртак 12. април од 14-16 часова у библиотеци код асс. Драгице Богетић
Пријављивање је до 12. априла 2018. године.
Обавезно је лично пријављивање. Уколико нисте у могућности да дођете, анкету у ваше име
може попунити и колега под условом да се потпише личним именом, презименом и бројем
индекса. Није могуће пријављивање путем мејла.
Реализација стручне праксе одвијаће се у периоду од 14. до 27. маја 2018. године.
Списак установа у којима је могуће обавити стучну праксу налази се у наставку обавештења.
Списак установа за обављање стручне праксе

1.
ВАСПИТНО-ПОПРАВНИ ДОМ У КРУШЕВЦУ
Установа Министарства правде у којој се извршава васпитна мера – упућивање у васпитнопоправни дом. Ова мера изриче се учиниоцима кривичних дела оба пола, узраста од 14 до 23
године. Студентима је обезбеђен смештај, као и могућност да праксу обаве у току лета.
2.
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ОМЛАДИНЕ – НИШ
Установа социјалне заштите у којој се реализује васпитна мера упућивања у васпитну установу.
Делатност је збрињавање, васпитање, образовање, професионално оспособљавање и заштита
здравља деце и омладине, који су у сукобу са законом и поремећајима у понашању. Завод на
привремени смештај прима и омладину мигранте. Студентима је омогућен смештај.
3.
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ – КЊАЖЕВАЦ
Установа социјалне заштите која обезбеђује збрињавање, васпитање, образовање и здравствену
заштиту деце и омладине са поремећајима у понашању. Право на смештај у установу имају деца
и омладина, мушког и женског пола, основношколског узраста до 14 година старости (граница
померена на 16 година због несклада између календарског и школског узраста). Студентима је
омогућен смештај.
4.
ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ – БЕОГРАД
Установа која пружа збрињавање, васпитање, образовање, професионално оспособљавање и
заштиту здравља деце и омладине у сукобу са законом и поремећајем у понашању.

5.
ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДЕЦУ, БЕОГРАД
Установа социјалне заштите која обезбеђује привремено збрињавање деце и омладине након
измештања из ризичних и кризних ситуација.
6.
ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ОДОЈЧАДИ, ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ – БЕОГРАД
Установа социјалне заштите која пружа услугу домског смештаја и заштите деци без
родитељског старања. Обухвата шест објеката: дом „Јован Јовановић Змај“, дом „Моша
Пијаде“, дом „Дринка Павловић“, дом „Драгутин Филиповић Јуса“, Дом за средњошколску и
студентску омладину и Стационар. Праксу је могуће обавити и у току лета.
7.
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – БЕОГРАД
Установа социјалне заштите чија је основна делатност планирање услуга и мера заштите деце
на хранитељству, процена хранитељских породица, избор породице за дете, подршка деци и
хранитељима, увид у остваривање стандарда заштите деце на хранитељству, развој и
унапређивање хранитељства. Праксу је могуће обавити и у току лета.
8.
ОКРУЖНИ ЗАТВОРИ
У окружним затворима извршава се мера притвора, а у њих се распоређују и осуђени којима је
изречена казна затвора чије трајање или остатак трајања после урачунатог притвора и другог
лишења слободе не прелази једну или изузетно две године.
9.
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОДИ
Установе Министарства правде у којима се извршавају казне затвора у трајању дужем од једне
године (Пожаревац, Пожаревац за жене, Сремска Митровица, Падинска Скела, Сомбор,
Ћуприја, Шабац).
10.
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ У ВАЉЕВУ
Установа Министарства правде специјализована за извршење казне малолетничког затвора,
једине кривичне санкције која се може изрећи учиниоцима кривичних дела узраста од 16 до 18
година.
11.
ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Установа социјалне заштите специјализована за пружање материјалне, правне, социјалне,
психолошко-саветодавне, психотерапијске, медијацијске помоћи и подршке појединцима и
породицама у превазилажењу проблема. Предвиђено је распоређивање студената у одељења
Градског центра за социјални рад у Београду. Пракса се може реализовати и у центрима за
социјални рад у унутрашњости под условом да студент претходно обезбеди потребну
сагласност.
12.
ПОВЕРЕНИЧКА СЛУЖБА
Служба Министарства правде задужена за извршење тзв. алтернативних кривичних санкција,
односно кривичних санкција које представљају алтернативу казни затвора.
13.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ
Установа специјализована за превенцију болести зависности и третман зависника у Београду.
Предвиђено је да се за време праксе студенти упознају са актуелним превентивним програмима,

савременим дијагностичким процедурама, интегративним, метадонским програмом,
програмима за зависнике од интернета и патолошке коцкаре, пограмима за пацијенте са мером
безбедности обавезног лечења алкохоличара и наркомана на слободи и друго.
14.
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Здравствена установа која пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе
услуге из области психијатрије, дечје психијатрије, болести зависности и психотерапије и итд.
15.
ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
Установе образовно-васпитног система које обављају делатност образовања и васпитања.
16.
ВИКТИМОЛОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ
Невладина организација која је бави пружањем помоћи и подршке, као и унапређењем права и
заштите жртава криминалитета, рата и кршења људских права, без обзира на њихов пол, верску,
религијску, етничку припадност, политичка опредељења или друге карактеристике. Праксу је
могуће обавити и током лета (осим августа) и почетком септембра.
17.
ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ МЛАДИХ
Невладина организација која се бави пружањем подршке и побољшањем положаја деце
укључене у живот или рад на улици и деце која су у ризику да то постану.
18.
ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ КРИМИНАЛА И ПОСТПЕНАЛНУ ПОМОЋ –
НЕОСТАРТ
Невладина организација која се бави интеграцијом особа које су боравиле у установама за
извршење кривичних санкција, интеграцијом деце и малолетника који су боравили у
установама социјалне заштите, интеграцијом особа које су биле укључене у формалне и
неформалне видове лечења од болести зависности и отклањањем последица затварања услед
осталих мера које захтевају правно лишење слободе.
19.
МЕЂУНАРОДНА МРЕЖА ПОМОЋИ – ИАН
Невладина организација која је лиценцирана да извршава васпитне мере појачаног надзора,
посебне обавезе и васпитну меру појачан надзор уз дневни боравак у одговарајућој установи за
васпитање и образовање малолетника. Праксу је могуће обавити и у току лета.
20.
КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ - Дечија болница за плућне болести
Здравствена установа која се између осталог бави и применом мера и активности у превенцији,
раној интервенцији и третману деце, младих и њихових породица кроз промоцију, унапређење
и заштиту здравља, примену дијагностичких и терапијских протокола уз имплементацију
адекватног модела ране интервенције; реализацију здравствено-васпитних услуга на нивоу
појединца и групе; коришћење савремених метода и техника у специфичној комуникацији са
децом и младима, психолошка припрема и пружање подршке и помоћи у адаптацији на
хоспиталне услове; учешће у тимском раду и сарадња са осталим стручњацима; мотивисање
породице и друштва на партиципацијуу бризи о здрављу.

