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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера)
Општи циљ програма обуке је унапређење прелиминарне идентификације жртава
трговине људима кроз развој компетенција за рано препознавање могућих жртава
трговине људима и унапређење  сарадње система  у овом процесу. Посебни циљеви
програма:упознавање са феноменом трговине људима и последицама које ово искуство
оставља на жртву; стицање основних знања о  видовима трговине људима и
разликовање од сродних кривичних дела; упознавање са процесом идентификације
жртава и улогом различитих актера у идентификацији и упознавање са креираним
индикаторима за системе социјалне заштите, образовања и полиције и овладавање
вештинама њихове примене

САДРЖИНА ПРОГРАМА (до 800 карактера)

Програм обуке организваних је према следећим методским јединицама:
Модул I – Феномен трговине људима и положај жртава
1.1. Феномен трговине људима
1.2. Видови трговине људима, ефекти по жртву и положај жртве
1.3. Принципи у раду са жртвама

Модул II - Видови трговине људима
1.1. Радна експлоатација деце и одраслих
1.2. Принуда на вршење кривичних дела и прошњу
1.3. Сексуална експлоатација и принудни брак
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Модул III – Идентификација жртава трговине људима

Модул IV – индикатори за прелиминарну идентификацију
4.1. Опште о индикаторима за прелиминарну идентификацију
4.2. Индикатори за систем социјалне заштите
4.3. Индикатори за систем обрзовања
4.4. Индикатори за полицију
4.5. Примена индикатора

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА (до 800 карактера)
Програм развија специфичне компетенције стручњака у системима социјалне заштите,
образовања и полиције за  рад у домену прелиминарне идентификације жртава
трговине људима:
1. Разумевање феномена трговине људима
2. Препознавање видова и начина извршења кривичног дела
3. Разумевање положаја и карактеристика жртава трговине људима
4. Примена индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине
људима у социјалној заштити, образовању и полицији

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Стручни радници у систему социјалне заштите, просветни радници и полицијски
службеници

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ (појачајте текст који означава
доминантну област, функција Bold. изабрати једну од следећих области: развој
општих кометенција у социјалној заштити, подршка одраслим и старијим
особама у социјалној заштити, подршка деци и младима, подршка породици,
подршка особама и деци са инвалидитетом, подршка маргинализованим групама)

Развој општих компетенција у социјалној заштити, односно вештина процене и
координације у области заштите жртава трговине људима.

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Крајњи корисници су жртве трговине људима.

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Диплома завршеног факултета хуманих наука који одговара профилу стручних
рандика у систему социјалне заштите, као и одговарајућег факултета за образовање
просветних радника и виша школа и одговарајући факултети за полицијске
службенике.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (у данима и сатима: дана/сати)
Програм обуке траје 2 дана, 12 сати и 10 минута


