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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
 Упознавање са концептима оснаживања жртве, партнерског рада у заједници и
примерима „добре праксе“;
 Разумевање основних претпоставки и елемената модела координације и
успостављање почетних договора између кључних актера у заједници;
САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Изградња партнерства у оквиру модела сарадње служби у заједници и оснаживања
корисница/ка;
2. Изградња модела координације акција локалне заједнице у превенцији и заштити од
насиља у породици (планирање акција у заједници);
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште: усвајање холистичког мултидис-циплинарног приступа и проактивног става у
заштити од насиља у породици; разумевање модела оснаживања и промењене улоге
професионалаца;
Посебне: стицање знања о елементима и процесима развијања поверења, сарадње и
партнерства у заједници;
Специфичне: информисаност о „добрим моделима“ сарадње (страни и домаћи);
стицање вештина за „мапирање“ стања и планирање конкретних акција за позитивну
промену;
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен професионалцима из центра за социјални рад и других служби
социјалне заштите, из полиције, правосудних органа, образовних и здравствених
установа, невладиних организација, локалне самоуправе и других pелевантних служби
ангажованих у координацији акција превенције и заштите од насиља у породици у
заједници. Пожељно је да на семинару учествују руководиоци служби и/или сектора.
Максималан број учесница/ка је 25.
Сви/е учесници/е добијају Приручник са „примерима добре праксе“ у успостављању
модела координације акција у заједници.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Област заштите од насиља у породици (породично-правна заштита)
Крајњи корисници услуга су чланои породице у којима постоји насиље у породици
директне и индиректне жртве насиља (најчешће жене, деца, стара, немоћна и болесна
лица), особе које чине насиље и „помагачи“ из непосредног окружења (рођаци,
пријатељи, познаници).
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Општи: запослени или ангажовани у службама које поступају у случајевима насиља у
породици (нпр. најмање по 2 представника из службе – ЦСР, полиција, тужилаштво,
судови, здравствене и образовне установе, специјализоване НВО, локална самоуправа
и друге заинтересоване стране, нпр. радне организације, медији, општинска служба
правне помоћи, адвокатура и сл);
Посебни: Пожељно да су учеснице/и завршили базични семинар о насиљу у породици
и/или да имају искуство у раду са насиљем у породици.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Tрајање семинара је 1 радни дан (6 радних сати)

