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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
 
Општи циљ програма обуке је развој знања, вештина и ставова  стручњака  у 
установама социјалне заштите за смештај корисника,  за примену :  
1. обавезујућих докумената која се односе на заштиту деце од злостављања и 
занемаривања  у систему социјалне заштите, 
2. проактивних стратегија и процедура за спречавање и умањење ризика од 
злостављања и занемаривања, 
3. реактивних мера у ситуацијам у којима је постоји сумња или је присутно 
злостављање и занемаривање детета којим се обезбеђује брз и координисани 
поступак којим се  прекида злостављање, штити дете од даљег злостављања и 
занемаривања и обезбеђује одговарајућа интервенција  за опоравак и даљи 
безбедан развој детета.  
Посебни циљеви програма обуке: 

 детаљно познавање и примена проактивних стратегија и процедура за 
спречавање и умањење ризика од злостављања и занемаривања у 
институционалном окружењу, 

 детаљно познавање поступака у оквиру процеса заштите, укључујући 
препознавање, откривање, пријављивање, истраживање и доказивање 
злостављања, као и вођење документације, 
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 оспособњеност за процену ризика, стања и потреба детета изложеног 
злостављању и занемаривању и остале деце и оспособљеност за примену 
неодложних  интервенција у   заштити детета/деце,  

 усвајање знања и вештина везаних  за мултисекторску сарадњу у процесу 
заштите деце, 

 усвајање знања и вештина спречавања и интервенције код секундарне 
трауматизације помагача/стручњака, 

 усвајање вештина информисања деце о сексу, личним границама и личној 
безбедности и о механизмима независног и аутономног пријављивања 
злостављања и занемаривања у установи, 

 овладавање вештинама оснаживања деце у установи да активно учествују у 
процесу спречавања и заштите од злостављања и занемаривања. 

 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
 

1) Ризици, појавни облици, узроци,  и последице злостављања и занемаривања 
деце у институцијама 

2) Проактивне стратегије за спречавање ризика од злостављања и занемаривања 
деце у институцијама; 

3) Препознавање, откривање и пријављивање злостављања и занемаривања 
детета у установи; 

4) Процена ризика, безбедности, стања и потреба злостављаног и занемареног 
детета  и остале деце у установи; 

5) Неодложне интервенције у заштити детета у институцији;  
6) План  заштите злостављаног и занемареног  детета    
7) Улога и сарадња Интерног и  Екстерног тима за заштиту детета и Тима за 

вођење евиденције и документациоје  
8) Превенција синдрома изгарања и секундарне трауматизације у раду са 

злостављаном и занемареном децом  
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
Знања и вештине неопходне за примену Посебног  протокола за заштиту деце од 
злостављања и занемаривања у установама социјалне заштите, и то:  
 предузимање неодложних интервенција за заштиту детета, 
 прављење индивидуалног плана заштите дете, укључујући    специфичне 

интервенције са дететом и другом децом у установи,  
 учешће (партиципација) корисника (детета и старатеља) у   прављењу и 

спровођењу плана заштите, 
 праћење  извршења и евалуација ефеката предузетих мера, 
 сарадња стручњака  у процесу заштите деце, 
 превенција синдрома сагоревања у раду са злостављаном и  занемареном децом 

и њиховим породицама 
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ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Програм је намењен професионалцима – социјалним радницима, психолозима, 
правницима, специјалним педагозима, дефектолозима, педагозима, лекарима и 
свом особљу које ради у установама за смештај деце и омладине 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштита деце и младих. 
 
Крајњи корисници услуге су деца која су  доживела или постоји ризик да доживе 
злостављање и/или занемаривање у установи социјалне заштите за смештај 
корисника.  
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Радно ангажовање у установи за смештај деце у систему социјалне заштите 
 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
 
4 дана (5 модула = 32 часа)  
 


