
РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 
 
 
НАЗИВ ПРОГРАМА  
Обука пружалаца социјалних услуга за рад са жртвама родно заснованог насиља 
 
АУТОРИ ПРОГРАМА  
Проф. др Весна Николић-Ристановић 
 
 
КОНТАКТ ОСОБА 
Весна Николић-Ристановић 
Доситејева 1а, Београд 
vnikolic@eunet.yu ; vds@eunet.yu  
011/303 42 32 
 
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА:  
 Oбука пружалаца социјалних услуга за рад са жртвама на одговарајући начин, с 
посебним нагласком на жртве насиља у породици, сексуалног насиља и трговине 
људима; 
 Стицање потребних вештина и знања која ће омогућити  пружање одговарајуће 
помоћи потенцијалним и актуелним жртвама родно базираног насиља и жртвама у 
ширем социјалном смислу; 
 Стварање основе за развој модела за стратешки и одрживи развој програма обуке 
пружалаца услуга  о правима жртава уопште. 
 
САДРЖИНА ПРОГРАМА  
Дефинисање основних појмова и правни оквир; обим, структура и карактеристике 
насиља у породици, сексуалног насиља, трговине људима, посебно женама и децом; 
узроци, фактори ризика и ризичне ситуације и значај одговарајућег односа стручњака, 
са посебним акцентом на место и улогу социјалних радника; виктимизација, потребе, 
подршка и помоћ жртвама; митови и предрасуде у вези са родно заснованим насиљем; 
систем заштите жртава, подршка и рехабилитација; будуће стратегије и рад на 
сузбијању родно заснованог насиља - презентирање индивидуалних планова акције. 
 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 
 Сензибилисаност за проблеме и права жртава уопште; 
 Сензибилисаност за права жртава родно базираног насиља; 
 Разумевање међународног и домаћег правног оквира и родно базираног насиља и 
његових узрока; 
 Препознавање ефеката виктимизације, потреба жртава и начина да се задовоље 
потребе жртава; 
 Комуникационе способности за оснаживање жртава; 
 Познавање укупних друштвених ресурса за пружање помоћи жртвама; 
 Коришћење укупних потенцијала социјалне заштите и других служби у интересу 
жртве. 
 
 
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
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Програм је намењен пружаоцима социјалних услуга. 
 
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 
 
Заштита жртава родно базираног насиља 
Крајњи корисници програма су жртве родно базираног насиља. 
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 
Завршен факултет друштвених наука. 
 
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 
24 сата (8 дана по 3 часа) 


