РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА
Подршка жртвама трговине људима у систему социјалне заштите – oткривање,
процена потреба и планирање подршке .
АУТОРИ ПРОГРАМА
Марија Анђелковић
Ивана Радовић
Евгенија Јокановић

КОНТАКТ ОСОБА
Марија Анђелковић ,Царице Милице 15/I, 11 000 Београд
Телефон: 011/33 47 817 Е-маил: astra@astra.rs
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ: оспособљавање професионалаца у систему социјалне заштите за пружање
адекватне помоћи жртвама трговин е људима у оквиру своје надлежности .
Специфични циљеви: стицање знања и разумевање феномена трговине људима;
усвајање знања и вештина за препознавање (потенцијалних) жртава трговине људима;
развој осетљивости и стицање знања и вештина за комуникацију са жр твом;
упознавање постојећих механизама за борбу против трговине људима у Републици
Србији и сагледавање могуће сарадње; стицање знања и вештина за процену потреба и
планирање подршке жртви трговине људима.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
Овај семинар се одвија у траја њу од два дана (16 сати) , током којих се обрађује 6 тема
са својим подтемама имајућиу виду постављене циљеве. Теме се обрађују кроз мини
предавање тренера, ППТ презентације и практичне активности учесника које су
усмерене на размену искустава и вежбање на примерима.
1. Шта је трговина људима?
2. Узроци и фазе процеса трговине људима
3. Индикатори за идентификацију жртава трговине људима
4. Карактеристике трауме жртава трговине људима
5. Вештина комуникације са жртвом трговине људима
6. План подршке жртвама трговине људима и могући сарадници у заштити жртава
трговине људима
7. Евалуација програма
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште копметенције
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:
- Примене обавезујућа документа која се односе на на систем соци јалне заштите у
целини, а посебно на центре за социјални рад. Пре свега, мисли се на примену
међународних документата и докумената који се односе на надлежности социјалних
служби, а у вези са трговином људима.
- Разумеју феномен трговине људима и препознају и идентификују жртве насиља

- Пруже подршку жртвама насиља, тј. трговине људима, из своје надлежности и усмере
их на друге релевантне службе
- Адекватно комуницирају са жртвама насиља, тј. трговине људима, који спадају у
високо трауматизоване кориснике услуга социјалне заштите.
Посебне компетенције
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:
- Препознају фазу процеса трговине људима из које се жртва извукла.
- Разумеју узроке који доводе до трговине људима и препознају особе које су у ризику
да постану жртве.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен радницима на пословима социјалног рада (социјалним радницима,
педагозима, психолозима, специјалним педагозима и андрагозима) запосленим у
центрима за социјални рад и другим службама социјалне заштите (прихватилиштима,
дневним центрима, институцијама итд.).
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Заштита и подршка маргинализованим групама, крајњи корисници потенцијалне и
стварне жртве трговине људима.
Област социјалне заштите за коју се нуди програм обуке спада у приоритет СРСЗ-а.

Програм обуке развија знања, вештине и ставове стручних радника у областима:
заштите и подршке деци и младима, заштите и подршке маргинализованим
друштвеним групама (сиромашни, Роми...).
Крајњи корисници су деца и млади - жртве трговине људима као и припадници
друштвених маргинализованих група који су у ризику да постану жртве.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Завршен адекватан факултет или виша школа која образује стручњаке за следеће
професије: социјални радници, психолози, педагози, специјални педагози, андрагози,
као и искуство у пружању услуга социјалне заштите.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (дана/сати)
2 дана/16 сати

