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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

• Оспособљавање стручњака који раде са старијим особама за превенцију 
дискриминације и насиља над старима кроз њихову сензибилизацију за овај 
проблем и последице до којих може довести 

•  Развој и унапређење компетенција стручњака за препознавање чинилаца који 
доводе до насиља, као и симтома различитих врста насиља ради благовременог 
откривања старијих особа које су на ризику да постану или су већ постале жртве 
насиља, како би им се пружила адекватна помоћ и подршка. 

 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА 
Програм обуке се састоји од следећа 4 модула: 
 

1. Теоријски приступи проблемима насиља над старијим особама; национални и 
међународни документи који се баве правима старијих особа и препорукама о 
важности превенције дискриминације и насиља у овој области; маргинализација 
проблема дискриминације и насиља над старијим особама у систему заштите и 
последице до којих оно доводи. 

2. Феномен насиља над старијим особама – врсте, окружење у којима се јавља, 
услови, фактори ризика. 

3. Симптоми насиља и препознавање старијих особа које су на ризику да постану 
или су већ постале жртве насиља. 

4. Вештине комуникације, саветодавног рада и пружања подршке старијим 
особама које су на ризику да постану или су  већ постале жртве насиља. 

 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
Програм развија компетенције за организовање превентивних активности у циљу 
спречавања дискриминације и насиља над старијим особама: 
 
По завршеној обуци професионалац ће бити способан да: 
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• Рано открије факторе ризика и услове који погодују настанку различитих 
видова дискриминације и насиља над старијим особама у широј заједници, 
породици и институцијама; 

• Препозна старије особе које су на ризику да постану или су већ постале жртве 
насиља; 

• Препозна симптоме насиља, као и латентних облика насиља над старијим 
особама: 

• Адекватно комуницира са старијим особама: 
• Пружи услуге саветовања и подршке старијим особама које су на ризику да 

постану или су већ постале жртве насиља; 
• Организује превентивне активности у заједници и кроз остваривање 

мултисекторске сарадње допринесе бољој заштити старих.  
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Програм је намењен професионалцима - социјалним радницима, психолозима, 
андрагозима, дефектолозима, лекарима, вишим медицинским сестрама, правницима и 
другим стручњацима који посредно или непосредно раде са старијим особама, 
првенствено у сектору социјалне заштите, али и у другим релевантним секторима 
(здравству, органима безбедности, медијима, невладином сектору и др.). 
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштита старих 
 
Крајњи корисници су старије особе које су на ризику да постану или су већ постале 
жртве насиља. 
Корисници су и друге особе које брину о тој старој особи. 
 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Више или високо образовање – завршена виша школа или факултет. 
 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
 
14 сати /2 дана 


