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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
 Стицање вештина за препознавање и утврђивање насиља у контакту са

насилником, за успостављање граница и правила у односу између стручног/е
радника/ца и насилника и за примену стандардних социјалних интервенција у
функцији контроле насилног понашања

 Разумевање односа између насилника и стручног/не радника/це у центру за
социјални рад

 Усвајање кључних принципа, правила и техника у раду са насилницима,
 Усвајање  вештина за организовање третмана насилника у центру за социјални

рад
 Усвајање правила за успостављање сигурности/безбедности стручних

радника/ца.

САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Откривање, идентификовање и утврђивање насиља
2. Социјалне интервенције према насилнику
3. Моћ и контрола насилника у односу на стручног/у радника/цу
4. Индивидуални и групни третман насилника у органу старатељства.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште: стицање знања и вештина за рад са насилницима у центру за социјални рад;
Посебне: познавање принципа, техника и поступака органа старатељства у раду са
насилницима; познавање тактика моћи и контроле насилника;
Специфичне: оспособљеност за анализу случаја, планирање мера заштите и
спровођење дела поступака; вештине за израду сигурносног плану за стручне
раднике/це у ЦСР и другим институцијама

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. Програм је
доступан и професионалцима из полиције, правосудних органа, образовних и

mailto:dobre_prakse@azc.org.rs


здравствених установа, невладиних организација, локалне самоуправе и других
pелевантних служби ангажованих у координацији акција превенције и заштите од
насиља у породици у заједници.
Максимални број учесника/ца је 20.
Цви/е учесници/е добијају Приручник са изабраним текстовима и упутствима за рад.

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

Крајњи корисници услуга су особе које чине насиље у породичном контексту, а
индиректно и други чланови породица у којима постоји насиље (директне и
индиректне жртве насиља, најчешће жене, деца, стара, немоћна и болесна лица).

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Општи: високо образовање
Посебни: завршен најмање први семинар основне обуке о насиљу у породици у оквиру
едукативног програма: Насиље у породици и нституционална заштита, Аутономни
женски центар. Најмање једногодишње искуство у раду на проблему насиља у
породици. Пожељно да учеснице/и припреме властите случајеве за практичан рад.

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Tрајање семинара је 2 радна дана (12 радних сати)


