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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
(максимум 2 стране)

НАЗИВ ПРОГРАМА
УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАШТИТИ
ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА
АУТОРИ ПРОГРАМА
Ружица Јелисавац
Вера Деспотовић
КОНТАКТ ОСОБА, један од аутора (име и презиме, адреса, email, телефон/и)
Ружица Јелисавац, Устаничка 3, Београд, 065 83 13 064, маил ruzica.jelisavac@gmal.com
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера)
Унапређење квалитета рада у центрима за социјални рад кроз контекстуално
сагледавање и разумевање динамике насиља и јасне, системски орјентишуће смернице
за стручно поступање у заштити најбољег интереса жртве-корисника у односу на
домен рада у коме се професионалац у центру за социјални рад налази.
Развијање компетентности за успостављање што адекватније сарадње са другим
институцијама и службама које су задужене за интервенисање у случајевима породичног
насиља
Специфични циљеви
-

-

-

развијање методологије рада у оквиру домена процене (дефинисање
породичног насиља, односа моћи и одговорности за насиље као и процене
ризика насиља)
развијање методологије рада у оквиру домена заштите (могуће мере
социјалне интервенције, привремене мере, мере заштите итд...)- прављење
плана заштите/ акције и избора адекватне интервенције у оквиру система
социјалне заштите, уз укључивање домена сарадње.
развијање комуникационих вештина професионалаца и флексибилноти у
раду

САДРЖИНА ПРОГРАМА (до 800 карактера)
Програм основне обуке посредника спроводи се у три радна дана. У току једног радног
дана обука је организована у 4 блока по 90'; укупно 8 сати са паузама између блокова
Први дан:
1.Насиље у породици – феноменологија породичног насиља, фактори који утичу
на појаву и одржавање породичног насиља
2. Место и улога центра за социјални рад у систему у односу на проблематику
насиља у породици
3. Стручни поступак у односу на жртве насиља у породици и партнерским
односима
ТРЕЋИ ДАН
4. Посебан протокол – обавезе поступања центра за социјани рад-Органа
старатељства
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА (до 800 карактера)
Опште компетенције за остваривање реформе система социјалне заштите укључују
знања и вештине:
Системски, интервентни програм за заустављање насиља у породици развија опште и
специфичне, посебне вештине и знања потребне за заустављање и спречавање насиља
у породици које се развијају овим програмом. Широко су применљиве на унапређење
стручних компетенција професионалаца који пружају услуге у различитим областима
унутар системе социјалне заштите.
Опште компетенције:
1. Познавање и развијене вештине примене кључних савремених знања о појави
насиља у породици
2. Знања и вештине о интегралном приступу у идентификовању потреба и развоју
услуга за заштиту од насиља у породици
3. Познавање и развијене вештине примене обавезујућих докумената која се односе на
заштиту од насиља у породици (конвенције, закони и протоколи)
Посебне компетенције:
•
•
•
•
•

Усвоје знања за спровођењу стручног поступка у односу на корисничку
групу жртве насиља у породици и партнерским односима
Разумеју и усвоје знања за спровођење стручног поступка у фази процене
у односу на ову корисничку групу
Разумеју и усвоје знања за спровођење стручног поступка у фази
планирања у односу односу на ову корисничку групу
Разумеју и усвоје знања за спровођење стручног поступка у фази
поновног прегледа и евалуације.
Разумеју свој рад као процес оснаживања корисника и произвођење
позитивне промене код њега.

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Програм обуке је намењен професионалцима запосленим у центрима за социјални рад
који раде са децом и младима, одраслим и старим лицима и готово свим осетљивим,
вулнерабилним групама у ризику од уласка у систем социјалне заштите, као и онима
који се налазе у систему социјалне заштите, а имају потребу за ефикасном заштитом од
насиља у породици.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ (појачајте текст који означава
област, функција Bold) И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Програмом се развијају компетенције којима се уноси нов и унапређује постојећи
квалитет заштите од насиља у породици, у систему организације социјалне заштите,
а које се могу применити у: заштити деце и младих; одраслих и старих; подршци
породици; подршци појединцима и маргинализованим односно друштвеним
групама у ризику.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
Завршен адекватан факултет искуство у пракси центра за социјани рад у области
насиља у породици од 2 године
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати)
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Програм обуке траје 3 дана. У току једног радног дана обука је организована у виду 4
блока по 90'; укупно 8 сати са паузама између блокова
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