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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
 Интегрисати претходна знања и искуства у области заштите од насиља у

породици и мотивисати стручне раднице/ке ЦСР за организовање
конференција случаја;

 Увећати разумевање значаја мултисекторског планирања и реализације мера
заштите жртви насиља;

 Увећати вештине за организовање конференције случаја (примену правила,
поступака и процедура).

САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. О конференцији случаја -припрема конференцијe случаја
2. Конференција случаја - циљеви, ток и вођење
3. Извођење конференције случаја на примеру из праксе

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште: усвајање холистичког мултидисци-плинарног приступа и проактивног става
усмереног на кориснице/е у заштити од насиља; разумевање неједнакости/
дискриминације; Оспособљеност за међуресорну сарадњу;
Посебне: стицање вештине за планирање, организовање и вођење конференције случаја
и вештина за извођење дела поступака, праћење ефеката и ревизију плана;
Специфичне: стицање вештина за идентификовање позиција и ресурса, процену
степена угрожености, одређивање циљева, задатака и плана заштите; познавање
надлежности релевантних служби и вештина за вођење и заступање жртве

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен водитељима случаја, супервизорима и правницима у центру за
социјални рад и професионалцима у другим службама социјалне заштите. Пожељно је
ако на семинару учествују и професионалци из полиције, правосудних органа,
образовних и здравствених установа, невладиних организација, локалне самоуправе и
других pелевантних служби ангажованих у координацији акција превенције и заштите
од насиља у породици у заједници.
Максималан број учесница/ка је 25.
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Сви/е учесници/е добијају Приручник са упутствима за извођење конференција случаја
и примерима „добре праксе“ активности центара за социјални рад (примери
реализовних конференција случаја).

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Област заштите од насиља у породици (породично-правна заштита)

Крајњи корисници услуга су чланои породице у којима постоји насиље у породици
директне и индиректне жртве насиља (најчешће жене, деца, стара, немоћна и болесна
лица), особе које чине насиље и „помагачи“ из непосредног окружења (рођаци,
пријатељи, познаници).

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Општи: запослени или ангажовани у службама које поступају у случајевима насиља у
породици, укљчујући и невладин сектор.
Посебни: Пожељно да су учеснице/и завршили базични семинар о насиљу у породици;
Пожељно да учеснице/и припреме властите случајеве за практичан рад.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Tрајање семинара је 1 радни дан (6 радних сати)


