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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
 Усавршавање општих и посебних и изграђивање специфичних вештина социјалног
рада путем сензибилисања и едукације професионалних социјалних радника и осталих
лица укључених у систем социјалне заштите за рад са женама и децом жртвама насиља
у породици;
 Прихватање друштвено пожељних и професионално неопходних етичких ставова
према овој појави;
 Подизање нивоа заштите жртава насиља у породици, подизање свести и већи утицај
у локалној средини о значају заштите сваке индивидуе у демократском друштву.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Програм обуке садржи следеће теме:
1. Насиље и специфичности насиља у породици;
2. Сигурна кућа као вид социјалне заштите у интегрисаном систему социјалне
заштите;
3. Функционисање сигурних кућа;
4. Психо-социјална подршка жртвама насиља у породици;
5. Правна помоћ жртвама насиља у породици;
6. Финансирање сигурних кућа;
7. Примери из праксе;
8. Најчешћи проблеми у раду.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Програм развија опште и посебне компетенције (знања, вештине и ставове) неопходне
за рад са женама и децом жртвама насиља у породици.
По завршеној обуци полазници ће бити сензибилисани и едуковани:
 за специфичан приступ проблемима насиља у породици који инсистира на
интегритету сваке индивидуе
 за специфичне вештине вођења разговора са жртвама насиља у породици
 за специфичне технике пружања подршке

 за адекватно промовисање одговарајућих ставова у локалној средини по питању
третмана породица у насиљу
 за специфичне методе рада који би били интегрисани у складу са новим приступом
осталих институција, које синхронизовано раде на заштити сваке индивидуе у складу
са тенденцијама хуманизованог, модерног друштва.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен професионалцима – запосленима у социјалној заштити (социјални
радник, психолог, специјални педагог, педагог, правник, дефектолог, андрагог), као и
активистима невладиног сектора који су укључени у програме социјалне заштите.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Заштита жртава насиља у породици (жена и деце)
Подршка породици
Крајњи корисници услуга су жртве насиља у породици (жене и деца).
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Завршен факултет или искуство у раду на пословима социјалне заштите.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
26 сати
а) 2 викенда - 2 суботе по 8 часова и 2 недеље по 5 часова или
б) 4 радна дана у континуитету.

