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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
 Систематизација знања и усавршавање вештине писања кривичне пријаве;
 Упознавање са промењеном улогом центра за социјални рад у поступцима пред
породичним судом;
 Стицање вештина у писању тужби и поднесака суду и поступању пред судом;
 Упознавање са судском праксом и утицајем на рад правника/ца у центру за
социјални рад
САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Кривично дело насиље у породици и Законик о кривичном поступку;
2. Мере заштите од насиља у породици у Породичном закону и Закон о парничном
поступку;
3. Судска пракса и ставови виших судова.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште: познавање законских решења и судске праксе (кривичне и грађанске) у
области заштите од насиља у породици;
Посебне: информације о релевантним пресудама Врховног суда и Суда за људска
права у Стразбуру; препознавање ограничења у примени породичне медијације;
Специфичне: писање тужби и поднесака (форме, садржина, докази, прецизирање
тужбеног захтева).

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен правним професионалцима из центра за социјални рад и других
служби социјалне заштите. (На програму су као консултанти укључени представници
тужилаштва и суда из локалне заједнице).
Максималан број учесница/ка је 15.
Сви/е учесници/е добијају ЦД са збирком закона, тумачења закона и примерима
пријава и тужби.
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) и особе које чине насиље.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Општи: високо образовање, правник.
Посебни: Пожељно је да у групи буду представнице/и других професија у ЦСР (1-2
водителја случаја или супервизора); Пожељно је да учеснице/и припреме властите
примере за практични рад;
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Tрајање семинара је 1 радни дан (6 радних сати)

