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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Програм развија опште и посебне компетенције неопходне за:
• Разумевање дигиталне комуникације и њене специфичности;
• Препознавање феномена занемаривања, насиља, злостављања и злоупотребе
деце путем интернета;
• Упознавање са алаткама за систематску подршку детета;
• Упознавање са могућим модалитетима превенције и заштите деце од
занемаривања, насиља, злостављања и злопутребе путем интернета;
• Мултисекторску сарадњу у процесу заштите деце.
Све ове компетенције су неопходне у пракси ради лакшег рада са овом посебном
проблематиком, и феноменом који се све чешће појављује.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
Програм обуке покрива следеће области и теме:
-Интернет и дигитална комуникација и њене специфичности везане за децу,
-Облици насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета и најзаступљенији
облици насиља код нас,
-Превенција и заштита деце од насиља, злостављања и злопутребе путем Интернета,
-Систематска подршка на месту где се насиље дешава - СОС Фејсбук апликација, НЕТ
Патрола.
Све ове теме су у директној корелацији са основним циљем програма и имају за циљ
развој општих и посебних компетенције (знања и вештина), кроз коришћење
интерактивних метода базираних на искуственом учењу и теоријским презентацијама
које ће учесницима дати јасније увиде у тему и сензитивисати их за ову област и
проблематику. Појединачни циљеви и задаци су у складу са предвиђеним методама и
профилом учесника, и одговарају на потребе утврђене истраживањем које је
спроведено пре осмишњавања ове обуке.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
•Разумевање дигиталне комуникације и њене специфичности
•Препознавање феномена насиља, злостављања и злоупотребе деце путем интернета;
•Упознавање са алаткама за систематску подршку детета;
•Упознавање са могућим модалитетима превенције и заштите деце од насиља,
злостављања и злопутребе путем интернет,
•Мултисекторску сарадњу у процесу заштите деце.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је првенствено намењен водитељима случаја и другим стручним радницима
центра за социјални рад, али и стручним радницима у другим установама социјалне
зашите и другим организацијама које пружају услуге социјалне заштите ускладу са
Законом о социјалној заштити и односним подзаконским актима за примену овог
закна.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Крајњи корисници знања стеченог кроз овај програм су стручни радници центра за
социјални рад и установ социјалне заштите као и других пружалаца услуга социјалне
заштите. Област на коју се програм односи је: за заштита деце од насиља,
злостављања и злоупотребе путем Интернета.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Програм може бити намењен раду са групама различитих нивоа предзнања, с обзиром
на свој информативни карактер и циљ сензитивизације запоселних за тему насиља и
злоупотребе путем Интернета, и представњање основних алатки за превенцију и
заштиту. Свака група може добити одређена основна знања релевантна за њих.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
1 дан/8 сати

