ПОЗИВ
за учешће на Стручној конференцији
Подршка породици: актуелни трендови у развоју програма кућних посета породицама
Нови Сад, 14.5.2016. године
Поштоване колегинице и колеге,
велико нам је задовољство да вас позовемо на Стручну конференцију са темом „Подршка породици: актуелни трендови у развоју програма кућних посета
породицама“ која ће се одржати 14.5.2016. године на Филозофском факултету у Новом Саду у организацији чланица Новосадске мреже за децу: Центра за подршку
раном развоју и породичним односима „Хармонија“, Нови Сад и Филозофског факултета у Новом Саду.
Ова стручна конференција прилика је да се размене досадашња искуства у пракси подршке породицама реализацијом програма кућних посета у здравственом,
систему раног образовања и социјалне заштите у нашој земљи, као и да се продискутују добити и даљи правци и могућности развоја оваквог вида рада са
породицама.
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Котизација за учешће на скупу износи 1.500,00 динара и обухвата материјале са скупа и освежење на паузи. Уплате се врше на рачун Филозофског факултета
840-1712666-26, (број модела 97, позив на број 508004747) . Своје пријаве можете слати на адресу kucneposete@gmail.com до 10.5.2016. године, а молимо вас да
позив проследите свима који би могли бити заинтересовани за овај скуп. Такође вас молимо да у пријави нагласите уколико вам је потребан предрачун.
Унапред се радујемо овој размени искустава, као и смерницама до којих ћемо доћи за даље кораке у развоју програма подршке породицама!
У име организатора скупа
проф. др Ивана Михић
Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад
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чланови Удружења стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије, Удружења медицинских сестара васпитача и Удружења васпитача имају
право на попуст и котизација за њих износи 1.000,00

АГЕНДА СТРУЧНОГ СКУПА
Подршка породици: актуелни трендови у развоју програма кућних посета породицама
Нови Сад, 14.5.2016. године2

ВРЕМЕ И
РЕДОСЛЕД
ИЗЛАГАЊА

ВРСТА АКТИВНОСТИ (пленарно, секција,
постер презентација...)

ТЕМЕ

9,30-10,00

Регистрација учесника
ПЛЕНАРНИ ДЕО

10,0010,15
Отварање скупа- Поздравна реч организатора

10,1511,00
2

ИМЕНА УЧЕСНИКА И
ЊИХОВЕ УЛОГЕ
(уводничар, предавач,
модератор, водитељ
секције/округлог
стола/трибине...)

Значај и ефекти програма који укључују кућне посете као
облик подршке породици

пленарно предавање

Скуп је акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања, и пријављен Комори социјалне заштите

представник Деканата
Филозофског факултета
(Нови Сад), Јелена
Бранковић, Центар за
подршку раном развоју и
породичним односима,
Хармонија, Нови Сад
предавач: проф. др Ивана
Михић

Искуства развоја и примене програма кућних посета у раном развоју
секција
11,0011,20

Нове улоге и облици рада патронажне службе

излагање

11,2011,40

Снажни од почетка- пример програма кућних посета
Ромским породицама

излагање, пример праксе

11,4012,00

Реализација програма кућних посета за подршку развоју
родитељских улога «Мали кораци»- почетни изазови

излагање, пример праксе

12,0012,30

12,3013,00

13,0013,20

Дискусија

модератор: Јелена Бранковић, «Центар за
подршку раном развоју и породичним
односима, Хармонија»
мр Светлана Младеновић
Јанковић, Градски завод за
јавно здравље, Београд
Снежана Малешев,
Милена Михајловић, ЦИПЦентар за интерактивну
педагогију, Београд
Јелена Бранковић,
психолог,Јасмина Михњак,
психолог и
бабица,«Центар за
подршку раном развоју и
породичним односима,
Хармонија»
модератор: Јелена
Бранковић, «Центар за
подршку раном развоју и
породичним односима,
Хармонија»

Пауза
Искуства развоја и примене програма кућних посета у предшколском образовању
секција
Кућне посете породици као ново искуство у раду стручног
излагање, пример праксе
сарадника психолога у предшколској установи (искуство са

модератор: Ивана Михић, Филозофски
факултет, Нови Сад
Невена Стрижак, ПУ Чукарица, Београд

13,2013,40
13,4014,00
14,0014,20
14,2014,40
14,4015,00
15,0015,40

пројекта Вртићи без граница 2, ЦИП и УНИЦЕФ)
Селекција породица за програме кућних посета (искуство са
пројекта Вртићи без граница 2, ЦИП и УНИЦЕФ)
Од вртића до школе- кућне посете породици у припреми за
полазак у школу
Путујући васпитач- васпитно образовни рад са дететом са
хроничном болешћу коришћењем кућних посета
Како кућне посете мењају слику о партнерству породице и
вртића
Дискусија

излагање, пример праксе

Милица Марковић, ПУ ЧУкарица, Београд

излагање, пример праксе

Олгица Стојић,психолог, Снежана
Миросављевић,васпитач ДУ Дечја радост,
Ириг
Наташа Лукић,психолог Весна Голуб,
васпитач, ПУ Детињство, Жабаљ
Драгана Коруга, ЦИП-Центар за
интерактивну педагогију, Београд
модератор: Ивана Михић, Филозофски
факултет, Нови Сад

излагање, пример праксе
излагање, анализа искустава
из праксе

Пауза

Искуства развоја и примене програма кућних посета- ресурси локалне заједнице
секција
15,4016,00

Породични сарадник- резултати примене услуге у пракси

излагање

16,0016,20

Како припремати и мотивисати породице које живе у
неформалним насељима за укључивање деце у
предшколско образовање- ефекти програма кућних посета

излагање, пример праксе

модератор: Јелена Бранковић, Центар за
подршку раном развоју и породичним
односима «Хармонија», Нови Сад
Даница Копања, Никица
Маринковић, породични
сарадници, Установа за
децу и младе «Дечје
село», Сремска Каменица
Милeнка Обрадовић,
Центар за производњу
знања и вештина, Нови
Сад, Новосадска мрежа за

16,2016,40

Програми кућних посета породицама као ресурс локалне
заједнице у подршци породици

16,4017,00

Дискусија

17,0017,10
17,1017,30
17,3018,00

излагање, анализа искустава из праксе

децу
Татјана Лазор Обрадовић,
Покрајински завод за
социјалну заштиту, Нови
Сад, Новосадска мрежа за
децу
модератор: Јелена
Бранковић, Центар за
подршку раном развоју и
породичним односима
«Хармонија», Нови Сад

Пауза
Завршна дискусија и закључци скупа
рад у пленуму
Дефинисање смерница за развој и примену програма кућних посета
пленум

модератори: Ивана Михић, Филозофски
факултет, Нови Сад и Драгана Коруга, ЦИПЦентар за интерактивну педагогију, Београд
чланови програмског одбора

