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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
Општи циљ обуке је ствoрити кoмпeтeнтнe пружaoцe квaлитeтних услугa кojи ћe
oмoгућити рaзвoj пoдстицajнe и бeзбeднe друштвeнe срeдинe, у кojoj ћe сви грaђaни/кe
мoћи дa искaжу и дa зaдoвoљe свoje пoтрeбe зa припaдaњeм и идeнтитeтoм, дружeњeм
и личним рaзвojeм и бeзбeдним живoтoм.

САДРЖАЈ ПРОГРАМА
1. ПРЕДРАСУДЕ И ОСНОВНИ ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТИ О ПРЕДРАСУДАМА,

СТЕРЕОТИПИМА И ДИСКРИМИНАЦИЈИ
1.1. Терминолошка одређења
1.2. Предрасуде као врсте ставова и њихове компоненте
1.3. Етничке предрасуде и њихови извори
1.4. Различити приступи проблему предрасуда
1.5. Манифестација националних и етничких предрасуда у етничким

стереотипима
1.6. Појам вишеструке дискрминације
1.7. Последице предрасуда, стереотипа и дискриминације
1.8. Начини превладавања предрасуда и стереотипаж

2. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
1.1. Мeђунaрoднa и нaциoнaлнa прaвнa и стрaтeшкa дoкумeнтa
1.2. Примена законских одредби у пракси
1.3. Стрaтeгиjа зa сoциjaлнo укључивaњe Рoмa и Рoмкињa у Рeпублици

Србиjи зa пeриoд oд 2016. дo 2025. гoдинe
3. ИСТОРИЈА, КУЛТУРА И ОБИЧАЈИ РОМА

1.1. Порекло и историја Рома
1.2. Култура и обичаји Рома
1.3. Начин живота Рома

4. ПОЛОЖАЈ РОМКИЊЕ У ДРУШТВУ И ПОРОДИЦИ
1.1. Ромкиње као припаднице вишеструко маргинализованих група
1.2. Положај Ромкиње у оквиру ромске заједнице
1.3. Положај Ромкиње у широј друштвеној заједници

5. СПЕЦИФИЧНОСТ У ПРИСТУПУ УСЛУГАМА
1.1. Значај одговарајућег односа стручњака у пружању подршке и помоћи
1.2. Потреба за специфичним приступом у пружању услуга у контексту

Стратегије система социјалне заштите
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1.3. Проблеми корисница у приступу услугама
1.4. Проблеми стручњака у контакту са корисницама
1.5. Начини превазилажења проблема

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА
Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:

• Користе хoлистички приступ у рaду сa вишeструкo мaргинaлизoвaним жeнaмa
нa oдгoвaрajући нaчин

• Стечена знања о теоријским концептима предрасуда, стереотипа и
дискриминације, њиховој распрострањености и последица користе у пракси
како би пружили квалитетније услуге корисницама Ромкињама

• Стечена знања о историји, култури, традицији и обичајима Рома користе у
приступу корисницама без дискриминације и предрасуда

• Превазиђу проблеме на које наилазе у контакту са корисницама услуга –
Ромкињама

• Пруже oдгoвaрajућe пoмoћи пoтeнциjaлним и aктуeлним кoрисницaмa из
вишeструкo мaргинaлизoвaних групa у ширeм сoциjaлнoм смислу

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Запослени стручни радници и сарадници у установама социјалне заштите, правосуђу,
тужилаштву, образовним, здравственим  установама,  локалној самоуправи и ОЦД,
који су пружаоци социјалних услуга  женама из вишеструко маргинализованих група.

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Унапређење положаја Ромкиња у приступу услугама у систему социјалне заштите кроз
адекватну обуку пружаоца услуга.
Крајњи корисници програма су Ромкиње,  кориснице социјалне заштите.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Запосленост у систему социјане заштите.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
2 дана/16 сати


