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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Прилог А3
РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
(максимум 2 стране)
НАЗИВ ПРОГРАМА
''Обука професионалаца/ки за третман починилаца насиља у партнерским
односима''
АУТОРИ ПРОГРАМА
Координаторка пројекта СРЗН: Јелена Секулић
Пројектни тим Саветовалишта за брак и породицу Крагујевац: Гордана Петронијевић,
Сандра Јовановић, Соња Стојадиновић
Пројектни тим Саветовалишта за брак и породицу Београд: Вера Деспотовић, Смиља
Игић, Дејан Цветковић, Душан Малешевић, Зоран Остојић
Пројектни тим Саветовалишта за породицу Ниш: Маја Стојановић, Георги Павлов,
Љиљана Цветановић, Милан Филиповић, Светлана Манчић
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
Вера Деспотовић, Градски центар за социјални рад у Београду, Саветовалиште за брак
и породицу, Београд, Руска 4., телефон: 062-801-37-17, email veradest@gmail.com
ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Упознавање и усвајање савремених теоријских концепата који омогућавају
комплексно, контекстуално сагледавање и разумевање динамике феномена насиља
мушкарaца над женама у партнерском односу, кроз усвајање специфичних вештина
полазника/ца за извођење структурисаног третмана са починиоцима насиља кроз 24
групне сесије.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
•
•
•

Упознавање са општим теоријским концептима, динамиком насиља и
специфичностима починиоца насиља у партнерском односу.
Представљање приступа у раду са починиоцима насиља.
Сагледавање и развијање личних мотива за рад са починиоцима насиља, кроз
преиспитивање личних ставова.

•

Етички принципи у раду
антидискриминаторне праксе.

•
•

Карактеристике структуре и садржаја третмана.
Структура индивидуалних сесија и разговора са жртвом, односно спровођења
поступка процене за укључивање у третман.

са

починиоцима

насиља

и

примена
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•

Основни концепти о групном раду и препозавање значаја групног рада у
контексту третмана починилаца насиља у партнерским односима.

•
•
•

Усвајање вештина за извођење сесија.
Секундарна трауматизација код помагача/ица.
Завршни испит и процена успешности усвојених знања и вештина.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Знања о савременим теоријским концептима које омогућавају, контекстуално
разумевање динамике феномена насиља мушкараца над женама у партнерском односу.
•
•
•
•
•
•

Упознавање са међународним и домаћим документима која препоручују
увођење програма рада са починиоцима.
Стицање знања и вештина за индивидуални и групни рад са починиоцима
насиља.
Сензибилизација и стицање вештина за рад на етичан и антидискриминативан
начин.
Знања и вештине професионалаца/ки потребне за процену подобности за
укључивање починилаца у третман и рад на њиховој мотивацији.
Стицање знања и вештина за спровођење структурисаног третмана са
починиоцима насиља кроз 24 групне сесије.
Знања и вештине за процену напретка починилаца током третмана.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм обуке је намењен професионалцима/кама из области социјалне заштите и
другим пружаоцима услуга тј. организацијама специјализованим за спречавање,
заштиту и рехабилитацију од насиља.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програм се односи на област заштите жртава породичног насиља. Њиме се унапређује
и проширује квалитет и спектар мера заштите од насиља у породици и партнерским
релацијама. Крајњи корисници услуге су мушкарци починиоци насиља у партнерским
релацијама а посредно жене и деца жртве породичног насиља.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Обавезан предуслов су завршене основне студије хуманистичких наука, искуство рада
у струци најмање три године, искуство у раду са породичним насиљем и најмање један
успешно завршен акредитовани програм из области породичног насиља. Пожељна су
искуства у групном и психотерапијском раду.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
Седам дана (56 сати)

