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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА
 Систематизација знања о механизмима деловања психолошке трауме и о
насиљу у породици као пролонгираном трауматском искуству.
 Стицање знања о основним елемената неопходних за успостављање адекватног
консултантског односа са жртвама насиља и разумевање принципа који
руководе консултантски рад.
 Стицање увида у значај вредносног систаме жртава насиља и професионалаца
за поступање у заштити жртава од насиља.
 Упознавање са техникама за вођење првог интервјуа и техникама активног
слушања.
САДРЖИНА ПРОГРАМА
1. Основна знања о психолошкој трауми;
2. Основне карактеристике косултантског односа са жртвама насиља;
3. Вредносни системи и концепт одговорности насилника за насиље;
4. Основне методе и технике за рад са жртвама насиља.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА
Опште: познавање законитости консултативног рада са жртвама насиља у породици у
оквиту приступа оснаживања;
Посебне: прихватање става о искључивој одговорности насилника за насилно
понашање, познавање вредносног система жртава и усвојеност основних принципа за
конултански рад;
Специфичне: стицање вештина за остваривање адекватног контакта са жртвама,
вештина за водјење првог интервјуа и вештина за активно слушање.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм је намењен професионалцима из центра за социјални рад и других служби
социјалне заштите. На програму мгу учествовати и професионалци из полиције,

правосудних органа, образовних и здравствених установа, невладиних организација,
локалне самоуправе и других pелевантних служби ангажованих у директном раду са
жртвама насиља или у координацији акција превенције и заштите од насиља у
породици у заједници.
Максималан број учесница/ка је 25.
Сви/е учесници/е добијају Приручник са одговарајућим текстовима.
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,
пре свега директне и индиректне жртве насиља (најчешће жене, деца, стара, немоћна и
болесна лица), али и особе које чине насиље и „помагачи“ из непосредног окружења
(рођаци, пријатељи, познаници).
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. Стручни/е радници/е у који/е имају најмање почетни степен завршене
формалне или неформалне обуке за консултантски, саветодавни или терапијски рад,
без обзира на категорију клијената (деца, млади, одрасли итд.), као и они/е који немају
завршену обуку, али имају професионално/радно искуство у неком виду
консултантског, саветодавног или терапијског рада са корисницма услуга у ЦСР.
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ
Tрајање семинара је 2 радна дан (12 радних сати)

