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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  
Допринос обезбеђивању квалитетних услуга социјалне заштите ЛГБТ особама и 
њиховима породицама, кроз: 

• Упознавање са адекватном терминологијом  
• Стицање савремених знања о ЛГБТ идентитету 
• Упознавање са специфичностима у раду са ЛГБТ особама  
• Јачање капацитета запослених да им прилагоде своје услуге у циљу 

оснаживања њихових породица. 
• Препознавање потреба ЛГБТ особа у циљу процене и планирања, као и 

аранжирања услуга у заједници за ову популацију 
 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Тренинг се састоји из два модула. У првом се обрађују терминологија, савремена 
сазнања о ЛГБТ идентитету и специфичности проблема са којима се сусрећу ЛГБТ 
особе и њихове породице, као и разлике у односу на друге маргинализоване групе. 
У другом модулу учесници/е ће бити упознати са смерницама за рад ЛГБТ особама и 
њиховим породицама, као и имати прилике да интегришу новостечена сазнања и 
вештине на проблеме са којима се сусрећу у свакодневној пракси. 
Програм је интерактвног типа и кроз мноштво практичних и групних вежби учесници 
ће бити у прилици да преиспитају сопствене стереотипе и/или предрасуде према овој 
популацији, као да их преиспитају кроз директан контакт са ЛГБТ особама и особама 
које са њима раде. 
 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  
Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да: 

• Располажу кључним савременим сазнањима о сексуалној оријентацији и ЛГБТ 
идентитету, као и функционисању породица са ЛГБТ чланом. 

• Препознају сопствене стереотипе и предрасуде у погледу ЛГБТ особа и умање 
његов утицај на реализацију стручног поступка, обезбеђујући квалитетну услугу 
ЛГБТ особама и њиховим породицама 
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• Примене основне принципе рада са ЛГБТ особама (усклађене са савеременим 
стандардима квалитетне и муликултурално компетентне праксе социјалног 
рада). 

• Препознају специфичне факторе угрожености ЛГБТ особа и примене адеватне 
механизме за смањење угрожености и социјалне искључености ове популације. 

• Да у процени потреба и стања корисника примене интегративан приступ у 
идентифиацији и адекватном задовољавању потреба ове друштвене групе 

 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Запослени у центрима за социјални рад, установама за смештај корисника и свим 
другим пружаоцима услуга 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 социјалне заштите. 
 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Стручни радници и сарадници у систему социјалне заштите 

 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
Тренинг траје 1 дан (8 сати). 
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