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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
(максимум 2 стране) 

 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА:  ЦЕНТAР  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАШТИТИ  
                 ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 
 
 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА Драган Вулевић, Сања Кљајић, Владан Јовановић,  
    Стеван Поповић, Вукота Влаховић и Маријана Савић 
 
 
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и) 
    Драган Вулевић, Београд, Немањина 22-26,   
    dragan.vulevic@minrzs.gov.rs,  
    011 36 15 677  моб. 063 82 72 180   
   
 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА    
 

• стицање знања и развијање вештина стручног и тимског рада, које су 
применљиве у свим поступцима и услугама које се жртвама трговине 
људима пружају у оквиру  социјалне заштитите;  

• оспособљавање стручних радника у центрима за социјални рад за 
ефикасно и ефективно спровођење стручног поступка, односно 
вођења случаја, пружање услуга социјалне заштите у интегративном 
моделу социјалне заштите; 

• успостављање линија координације и комуникације центра за 
социјални рад као кључне институције система социјалне заштите са 
другим органима, организацијама и установама из других система 
укључених у борбу против трговине људима и пружање помоћи и 
подршке жртвама трговине људима; 

• остваривање основних циљева социјалне заштите као што су:  
1) обезбедити доступност услуга и остваривање права у социјалној  заштити; 
2) створити једнаке могућности за самостални живот и подстицати на социјалну 

укљученост; 
3) очувати и унапредити породичне односе, као и унапредити породичну,  родну и 

међугенерацијску солидарност; 
4) предупредити злостављање, занемаривање или експлоатацију, односно  отклонити 

њихове последице. 
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САДРЖИНА ПРОГРАМА  
ПРВИ ДАН 
 
Модул 1.  
1) Увод и упознавање са садржајем програма обуке;  
2) Међународна нормативна основа борбе против трговине људима: 

a. Конвенције о ропству из 1926. године, 
b. Конвенције о принудном раду из 1930. године,  
c. Конвенције о сузбијању трговине људима експлоатацији и проституцији из 

1949. године, 
d. Допунске Конвенције о укидању ропства, трговине робљем и институција и 

праксе сличне ропству из 1956. године, 
e. Конвенције о укидању принудног рада из 1957. године.  
f. Међународни пакт о грађанским и политичким правима из 1966. године, 
g. Конвенције о укидању свих облика дискриминације жена из 1979. године, 
h. Конвенција о правима детета из 1989. године, 
i. Конвенција о забрани најгорих облика дечје рада из 1999. године, 
j. Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета у погледу укључивања 

деце у оружане сукобе из 2000. године, 
k. Факултативни протокол уз Конвенцију о правима детета, о продаји деце, дечјој 

проституцији и дечијој прнографији из 2000. године, 
l. Конвенција УН против транснационалног организованог криминала,  
m. Допунски протокол за спречавање, сузбијање и кажњавање трговине људима, 

нарочито женама и децом (Протокол из Палерма), 
n. Уредба Савета ЕУ о дозволама боравка за држављане трећих земаља који имају 

дугогодишње боравиште из 2003, године,  
o. Конвенција Савета Европе против трговине људима из 2005. године; 

3) Представљање националних нормативних основа борбе против трговине људима, 
кроз приказ основних домаћих прописа-закона и подзаконских аката, садржај и начин 
правног верификовања основних одредби међународних конвенција и протокола у 
оквиру домаћег законодоавства и то у односу на:  

 
a. Успостављање система и организовање борбе против трговине људима, 
b. Прогон и кажњавање лица која се баве трговином људима, 
c. Права жртава трговине људима посебно у кривичног и другим поступцима који 

се воде у остваривању основних права жртава трговине људима;  
 
Модул 2.  
1)  Национални механизам за упућивање;                                  
2) Обавеза центра за социјални рад –органа старатељства у организовању помоћи и 
подршке жртвама трговине људима; 
 
ДРУГИ ДАН  
 
Модул 3.  
1) Процена стања и потреба жртава трговине људима са аспекта надлежности центра за 
социјални рад и учешћа других социјалних актера у систему заштите жртава; 
 
Модул 4. 
1) Планирање рада са жртвом трговине људима; 
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2) Мониторинг, евалуација, завршетак рада на случају;  
3) Сумирање и евалуација. 
 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
 
Опште компетенције  
 
Унапређење стручног рада и квалитета услуга у центрима за социјални рад кроз 
повећање компетенција стручних радника, које се односе првенствено на вештине 
потребне за заштиту жртава трговине људима у сарадњи са Службом за 
координацију заштите жртава трговине људима и другим релевантним органима 
и службама 
 
Посебне компетенције  
 

• Унапређење знања полазника представника органа старатељства о 
значајним међународним и домаћим правним прописима који одређују 
процедуре, стандарде и правни оквир поступања установа, органа и 
организација у борби против трговине људима и обезбеђивању подршке и 
помоћи жртвама трговине људима;   

• Упознавање механизама за борбу против трговине људима у Републици 
Србији и сагледавање могуће сарадње са другим актерим у циљу пружања 
помоћи жртвама трговине људима; 

• Унапређење знања полазника о специфичностима, сврси и стандардима 
рада у поступку процене стања, потреба и ризика жртава трговине 
људима, с обзиром на њихов узраст (малолетна или пунолетна лица) и 
држављанство (домаћи или страни држављанин), у контексту поступка 
процене корисника која се врши у центру за социјални рад; 

• Унапређење знања полазника у препознавању и заштити жртава трговине 
људима, кроз учење о појму, сврси и примени индикатора за 
препознавање жртава; 

• Унапређење знања полазника о социјалним актерима (партнерима) 
односно интегралном приступу у идентификацији, процени, планирању 
заштите, координацији активности које представљају подршку и заштиту 
жртава; 

• Унапређење знања релевантних за планирање заштите жртва; 
• Идентификовање специфичности праћења реализације плана и поновног 

прегледа када су корисници жртве трговине људима; 
• Упознавање са специфичностима праћења и поновног прегледа када је у 

питању малолетна или пунолетна жртва или жртва страни држављанин. 
 
 
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
 
Стручњаци центара за социјални рад, који су завршили најмање одговарајуће основне 
академске студије у четворогодишњем трајању у оквиру образовно-научног поља 
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друштвено-хуманистичких наука и који у центрима за социјални рад обављају послове 
водитеља случаја, супервизора, правника (на управно-правним послопвима), као и 
руководиоца служби. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ - јачања професионалних 
капацитета запослених у вези са законским функцијама центра за социјални рад, 
али и новим областима рада и услугама у социјалној заштити.  
 
 КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ Жртве трговине људима. 
 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
 
Стручњаци центара за социјални рад, који су завршили најмање одговарајуће основне 
академске студије у четворогодишњем трајању у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука и који у центрима за социјални рад обављају послове 
водитеља случаја, супервизора, правника (на управно-правним пословима), као и 
руководиоца служби. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 
Два дана (четири модула) укупног трајања од 13 сати и 35 минута 


