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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Допринос обезбеђивању квалитетне услуге процене и планирања у раду са 

припадницима сексуалних и родних мањина и њиховим породицама кроз: 

 Стицање напредених знања о родном и сексуалном идентитету, феноменима 
трансродности и вишеструке маргинализације  

 Оспособљавање за практичан рад и примену различитих техника саветовања у 
раду са припадницима сексуалних и родних мањина и њихових породица. 

 Упознавање са специфичностима у раду са ЛГБТ особама у циљу  јачања 

компетенција  запослених које су потребне за прилагођавање услуга социјалне 

заштите  намењених овим корисницима/цама. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Тренинг се састоји од три модула.  

Први је намењен  стицању напредених знања о родном  идентитету и феноменима 

трансродности како би се боље разумела читава прича везана за сексуалне и родне 

мањине, али и феномену вишеструке маргинализације, те примене тих сазнања на рад 

са породицама ових особа.  

Други је намењен оспособљавању за практичан рад, одн. упознавању са 

специфичностима у примени општих техника саветовања у раду са ЛГБТ особама и 

њиховим породицама.  

Трећи је посвећен упознавању са социјалним услугама за ЛГБТ, како садашњем стању 

тако и развоју нових услуга.  

Програм је интерактвног типа и кроз мноштво практичних и групних вежби учесници 

ће бити у прилици да стекну напредна знања и вештине неопходне за разумевање и рад 

са сексуалним и родним мањинама, вишеструко маргинализованим особама и њиховим 

породицама.  
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да: 

1. Разумеју и користе адекватну и сензибилисану терминологију везану за 

трансродне идентитете 

2. Разумеју напредна теоријска полазишта и концепте као основе савременог 

приступа у раду са припадницима сексуалних и родних мањина и њихових 

породица. 

3. Сагледају карактеристике положаја вишеструко вуленрабилних група у 

социјалној заштити 

4. Препознају специфичне потребе и прилагоде начин пружања својих услуга овим 

популацијама и њиховим породицама 

5. Примене различите технике саветовања у раду са припадницима сексуалних и 

родних мањина као њихових породица на адекватан и сензибилисан начин. 

6. Препознају и прилагоде своје услуге специфичним потребама припадника 

сексуалних/ родних мањина и вишеструко вуленрабилних група и њихових 

породица у циљу њиховог оснаживања, превентивног деловања на плану 

друштвено дисфункционалних понашања и социјалног искључивања. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Запослени у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
Програм обуке спада у област заштите и подршке маргинализованим друштвеним 

групама (конкретно - ЛГБТ особама и њиховим породицама). 

Крајњи корисници/е су ЛГБТ појединци/ке и њихове породице (садашњи или будући 

корисници/е услуга центара за социјални рад). 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 Завршен правни, друштвено-хуманистички факултет (социјални радници, 
психолози, андрагози, педагози, специјални педагози итд.) или медицински 

факултет. 

 Завршен основни тренинг: „Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему 
социјалне заштите“ 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  
Тренинг траје 2 дана (16 сати). 


