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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Развој и унапређивање општих и посебних компетенција стручњака који раде с децом 
и породицама да у ситуацијама злостављања и занемаривања детета покрену и 
спроведу брз и координисани поступак који прекида злостављање, штити дете од 
даљег злостављања и занемаривања и обезбеђује одговарајућу интервенцију за 
опоравак и даљи безбедан развој детета. 
 
 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  
Програм обуке се састоји од следећих 5 модула: 
1. Препознавање, откривање и пријављивање злостављања и занемаривања детета; 
2. Процена ризика, безбедности, стања и потреба злостављаног и занемареног детета и 

породице; 
3. Интервенције са злостављаним и занемареним дететом и породицом; 
4. План заштите детета; 
5. Превенција синдрома изгарања и секундарне трауматизације у раду са 

злостављаном, занемареном децом и породицама. 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА  
Програм развија опште и посебне компетенције (знања и вештине) неопходне за 
примену Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања, и то:  
 
 предузимање неодложних интервенција за заштиту детета; 
 прављење индивидуалног плана заштите детета, укључујући специфичне 
интервенције с дететом и породицом; 
 учешће (партиципација) корисника (детета и родитеља) у прављењу и спровођењу 
плана заштите; 
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 праћење извршења и евалуација ефеката предузетих мера; 
 мултисекторска сарадња у процесу заштите деце; 
 превенција синдрома сагоревања у раду са злостављаном и занемареном децом и 
њиховим породицама. 
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Програм је намењен професионалцима – социјалним радницима, психолозима, 
правницима, специјалним педагозима, дефектолозима, пегагозима, лекарима, 
полицајцимa и другим стручњацима који раде на заштити деце, првенствено у сектору 
социјалне заштите, али и у другим релевантним секторима.  
 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштита детета од злостављања и занемаривања 
 
Крајњи корисници услуге су деца која су  доживела или код којих постоји ризик да 
доживе злостављање и/или занемаривање, било у породици,  било у окружењу у коме 
живе.  
Корисници су и родитељи или друге одрасле особе које брину о тој деци, као и друга 
деца у тим породицама или окружењу. 
 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ  
Високо образовање – завршен  факултет; 
Радно искуство од најмање 2 године у области заштите деце у систему социјалне 
заштите, односно другим релевантним системима. 
 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  
40 сати (5 дана по 8 часова)  


