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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА
Напреднa обукa за посреднике

АУТОРИ ПРОГРАМА
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић, психолог
спец. Вера Деспотовић, социјална радница
спец. Владан Јовановић, правник

КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
Тамара Џамоња Игњатовић, Делиградска 18, Београд, tamara.dzamonja@gmail.com,
063 8675733

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера)
Оспособљавање професионалаца за развијање и примену напредних техника у
решавању конфликата кроз међусобно споразумевање и активну партиципацију
страна у сукобу, а без наметања туђег решења.
Оспособљавање професионалаца у области социјалне заштите за пружање услуга –
медијације у споровима и конфликтима. С обзиром на сложеност
интерперсобналних конфликата, у социјалној заштити постоји потреба за развијањем и
увођењем интервенција за решавање специфичних ситуација када је изражен
дисбаланс моћи међу странама у сукобу или су присутна снажна негативна осећања
Унапређење вештина медијације као боља припрема за праксу за коју је
недовољна основна обука, што има широку применљивост у центрима за социјални
рад.
Применом специфичних напредних вештина и услуге медијације може може се
утицати на смањењење броја сукоба, превенирање настајање нових сукоба,
унапређење квалитета живота кроз оснаживање корисника социјалне заштите,
првенствено деце, породица и заједнице.

САДРЖИНА ПРОГРАМА (до 800 карактера)

Програм основне обуке посредника спроводи се у три радна дана. У току једног радног дана
обука траје пет часова од по 45 минута.

1. Специфичне и напредне комуникационе вештине за управљање процесом медијације
са нагласком на њихово увежбавање кроз практичне вежбе
2. Изградња  поверења и сарадње са клијентима, превазилажење отпора и рад са јаким
ометајућим осећањима, мотивисање клијената и технике за балансирање моћи
3. Симулација целокупног процеса медијације на примеру «тешког» случаја. провера
степена стеченог знања и процена практично овладаним вештинама и завршна
евалуација
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА (до 800 карактера)
Опште компетенције за остваривање реформе система социјалне заштите
укључују знања и вештине:

o Комуникације- напредне и сложеније технике и вештине
o Потребне за превенцију и решавања конфликата
o За примену медијације у комплексним случајевима
o Које су  усмерене на јачање партиципације корисника и њихово оснаживање
o Специфичне вештине за рад са јаким осећањима, балансирање моћи, мапирање

брига и потреба, креирање интегративних решења, итд.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм могу похађати професионалци који испуњавају предуслове за укључивање на
обуку и који раде у области социјалне заштите или у другим областима за које је
релевантна примена наведених вештина

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ (појачајте текст који означава
област, функција Bold) И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм се односи на следеће области у социјалној заштити: заштита деце и младих;
заштита одраслих и старих; подршка породици.
Вештине које се развијају овим програмом широко су применљиве на унапређење
општих компетенција за комуникацију, сарадњу, решавање конфликата и
специфичне услуге медијације. Намењене су професионалцима који раде са
различитим врстама породичних и других конфликата и пружају услуге појединцима и
готово свим осетљивим, вулнерабилним групама, а имају потребу за оснажењем или
посредовањем. Навешћемо неке од група корисника: партнери и/или родитељи у
разводу, деца, чланови породице у различитим сукобима (родитељи – адолесценти,
стари, хранитељске породице....)

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
За похађање овог програма неопходно је похађање програма Основна обука за
медијацију (посредовање), или завршени други основни програм обуке из медијације, у
складу са позитивним прописима.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Програм обуке траје 3 дана. У току једног радног дана обука траје пет часова од по 45
минута.


