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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА

НАЗИВ ПРОГРАМА
Специјализованa обукa за посредовање између жртве и преступника

АУТОРИ ПРОГРАМА
Проф. др Јасна Хрнчић
Проф. др Тамара Џамоња Игњатовић
Вера Деспотовић, специјалиста медијације

КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
Јасна Хрнчић, Отона Жупанчича 1/39, Београд, Нови Београд, jhrncic@gmail.com,
061/136 2567.

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера)

1. Оспособљавање професионалаца за:
i. развијање и примену техника у решавању конфликата који укључују

повреду људских и законских права кроз међусобно споразумевање и активну
партиципацију страна у сукобу, а без наметања туђег решења.

ii. пружање услуга – медијације између жртве и преступника. У социјалној
заштити постоји потреба за развијањем и увођењем интервенција за
превазилажење последица преступа и кривичних дела, а посебно када су
укључене стране малолетници.

iii. релизацију васпитног налога и посебне обавезе извињење и поравнање са
оштећеним, како се предвиђа у важећим законским регулативама.

2. Унапређење квалитета живота жртава, преступника и чланова шире заједнице,
која је погођена преступом.

Применом медијације између жртве и преступника може се унапредити
превенција рецидивизма и даљих сукоба, задовољење потреба жртава и
пресупника, које су настале преступом/кривичним делом, реинтеграција
жртава и преступника.

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.

Први дан обуке обухвата пет тематских целина.
1. Ресторативно право – појам и карактеристике
2. Основне карактеристике посредовања између жртве и преступника
3. Посредовање између жртве и преступника у односу на кривичноправни

поступак
4. Поступак посредовања између жртве и преступника
5. Посредовања између жртве  и преступника из перспективе жртве

Други дан обуке обухвата четири тематске целине.
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1. Компарација сукоба и повреде и импликације на поступак и исход посредовања.
Процена подобности за директну и индирекну медијацију и приказ поступка
индиректне медијације

2. Приказ фаза у поступку директне медијације и праћење реализације споразума
3. Симулација првих састанака са странама у сукобу – жртвом и преступником  и
4. Изазови у реализацији директне медијације

Трећи дан обуке обухвата три тематске целине
1. Особености рада са малолетним лицима и њиховим родитељима
2. Симулација директног посредовања
3. Стандарди праксе и завршетак обуке са евалуацијом програма

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА (до 800 карактера)
Опште компетенције за остваривање реформе система социјалне заштите
укључују знања и вештине:
o комуникације
o превенције и решавања конфликата
o примене медијације у комплексним случајевима
o јачања партиципације корисника и њихово оснаживање
o рада са жртвама кривичних дела и преступницима.

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; заштита жртава, подршка породици.
Вештине које се развијају овим програмом широко су применљиве на унапређење
општих компетенција за комуникацију, сарадњу, решавање конфликата и
специфичне услуге медијације између жртве и преступника. Намењене су
професионалцима који раде са конфликтима који укуључују преступ или кривично
дело, и пружају услуге појединцима и готово свим осетљивим, вулнерабилним
групама, које се могу наћи у позицији преступника или жртве, укључујући децу и
малолетнике у сукобу са законом, одрасле починиоце кривичних дела, њихове жртве и
породице жртва и преступника.

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.


