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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
 Разумевање појма стреса (типови и извори стреса - стресори и њихово порекло);
 Стицање знања о синдрому сагоревања;
 Стицање знања и вештина о новим стратегијама за превладавање

професионалног стреса и о индивидуалним и институционалним облицима
заштите од стреса и синдрома сагоревања.

САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Основна знања о стресу;
2. Синдром професионалног сагоревања;
3. Анализа стресора;
4. Стратегије за превладавање професионалног стреса и синдрома сагоревања.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште: одржавање психо-физичког здравља помагача у циљу ефикаснијег и
ефективнијег рада са клијентима/корисницима услуга;
Посесбне: увећана знања о постојећим мерама и поступцима за заштиту од стреса и
синдрома професионалног сагоревања;
Специфичне: способности опажања знакова професионалног стреса и симптома
синдрома сагоревања; свест о њиховом значају, боље саморазумевање и мотивисаност
за (само)заштиту; вештине мишићне релаксације.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен професионалцима из центра за социјални рад и других служби
социјалне заштите. Програм је доступан и професионалцима 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 се прорам изводи изван места рада и становања учесника/ца, у
пријатном окружењу.
Максималан број учесница/ка је 25.
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Сви/е учесници/е добијају Приручник са одговарајућим текстовима и вежбама.

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“ (рођаци, пријатељи, познаници).

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Општи: рад у службама које су ангажоване у заштити од насиља у породици.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Tрајање семинара је 2 радна дан (12 радних сати)


