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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Прилог А3
РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
(максимум 2 стране)
НАЗИВ ПРОГРАМА
Хранитељска породица као место опоравка и реинтеграције жртава трговине људима
АУТОРИ ПРОГРАМА
Марија Анђелковић (CV у прилогу број 1)
Ивана Радовић (CV у прилогу број 2)
Добрила Грујић (CV у прилогу број 3)
Љиљана Нељдихин Иванишевић (CV у прилогу број 4)
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
Марија Анђелковић (CV у прилогу број 1)
Царице Милице 15/I
11 000 Београд
Телефон: 011/33 47 817
Е-маил: astra@astra.rs
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера)
Општи циљ:
¾ Јачање и развој компетенција професионалаца и пружалаца услуга породичног
смештаја за бригу о деци која су жртве трговине људима;
Специфични циљеви:
¾ Разумевање феномена трговине људима, стицање знања о механизмима за борбу
против трговине људима и развој осетљивости за рад са жртвама трговине људима;
¾ Препознавање потребе деце као последице трауматског искуства и стицање
вештине за рад са њима на превладавању губитака и окретању ка будућности;
¾ Суочавање и превладавање сопствених страхова и евентуалних предрасуда
професионалаца и пружалаца услуге породичног смештаја и оснаживање истих за
бригу о деци која су жртве трговине људима;
¾ Координирање мреже подршке хранитељској породици и деци за превладавање
последица трауматског искуства детета жртве трговине људима;
¾ Изградња мреже хранитељских породица у Србији за бригу о деци/младима
жртвама трговине људима.
САДРЖИНА ПРОГРАМА (до 800 карактера)
Овај семинар се одвија у трајању од два дана (16 сати), током којих се обрађује 5 тема
са релевантним подтемама имајући у виду постављене циљеве (поред уводног дела и
евалуације). Теме се обрађују кроз мини предавање тренера, PPT презентације и
практичне активности учесника које су усмерене на размену искустава и вежбање на
примерима.
Обрађују се следеће целине/теме:
1. Шта је трговина људима?
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2. Узроци, фазе и последице трговине људима
3. Систем подршке за жртве трговине људима у Републици Србији
4. Унутрашњи свет жртве, осећања, мисли, понашања
5. Kако хранитељска породица пружа подршку.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА (до 800 карактера)
Програм развија опште и посебне компетенције потребне за рад са децом и младима
који су жртве трговине људима. Након завршеног програма обуке учесници ће бити
оспособљени да:
Опште копметенције
- Разумеју феномен трговине људима;
- Пруже подршку жртвама насиља, тј. трговине људима, из своје надлежности;
- Разумеју потребе жртава насиља, тј. трговине људима, који спадају у високо
трауматизоване кориснике услуга социјалне заштите и могу на њих да одговоре.
Посебне компетенције
- Препознају индикаторе трговине децом и младима;
- Разумеју узроке који доводе до трговине људима;
- Имају знања и вештине да подржавају дете/младу особу жртву трговине људима;
- Без страха и са сигурношћу се опредељују за хранитељство за децу/младе жртве
трговине људима;
- Разумеју изазовна понашања жртве као последицу трауматских искустава и имају
емпатијски одговор који доприноси његовом кориговању.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм Хранитељска породица као место опоравка и реинтеграције жртава
трговине људима намењен је професионалцима који раде у центру за породични
смештај деце и који пружају подршку хранитељским породицама које брину о деци без
адекватног родитељског старања. То су: саветник за породицу, супервизор и едукатор.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ (појачајте текст који означава
област, функција Bold) И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Заштита и подршка маргинализованим групама, крајњи корисници жртве трговине
људима.
Област социјалне заштите за коју се нуди програм обуке спада у приоритет СРСЗ-а.

Програм обуке развија знања, вештине и ставове стручних радника/пружалаца услуга у
областима:
- заштите и подршке деци и младима,
- заштите и подршке маргинализованим друштвеним групама (сиромашни,
Роми...).
Крајњи корисници су деца и млади - жртве трговине људима.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Образовање потребно за послове саветника за породицу, водитеља случаја према
прописима у области социјалне заштите, за пружаоце услуга породичног смештаја
поред основне припреме и обуке пожељна додатна обука за ургентно хранитељство.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Два дана/16 сати

