
РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

НАЗИВ ПРОГРАМА „ИНСТРУКТАЖА ЗА РАД НА СОС ТЕЛЕФОНУ ЗА ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА“ 

АУТОРИ: Марија Анђелковић и Тамара Вукасовић. 

КОНТАКТ ОСОБА, један од pеализатора (име и презиме, адреса, email, телефон/и): 

Инес Павичић, Др Ивана Рибара 66, Нови Београд, ip@astra.rs , 064/331-40-96, 011/785-0001 

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА: 

Општи циљ: 
Оспособљавање консултанткиња за рад на СОС телефону за пружање помоћи и подршке 
жртвама трговине људима; 
 
Специфични циљеви: 
Стицање знања и разумевање феномена насиља над женама и трговине људима; 
Стицање знања о принципима рада на СОС телефону; 
Стицање неопходних вештина за успешно вођење разговора путем СОС телефона и обављање 
првог разговора са жртвама трговине људима; 
Усвајање знања и вештина за препознавање (потенцијалних) жртава трговине људима; 
Стицање знања о релевантним индикаторима за идентификацију жртава трговине људима. 

ТЕМЕ КОЈЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОГРАМОМ: 

1. Значај феминизма, роднозаснованог насиља и одговор цивилног друштва  
2. Појам и процес трговине људима 
3. Последице трговине људима 
4. Принципи и организација СОС телефона 
5. Директан рад са жртвама – вођење разговора на СОС телефону 
6. Помоћ и реинтеграција жртава трговине људима 
 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА: 

Програм развија опште и посебне компетенције потребне за рад на СОС телефону за жртве 
трговине људима. 
Опште копметенције 
Након завршеног програма обуке учеснице ће бити оспособљене да: 
- Разумеју основне принципе рада на СОС телефону за жене са искуством насиља; 
- Разумеју феномен и облике родно заснованог насиља; 
Посебне компетенције 
Након завршеног програма обуке учеснице ће бити оспособљене да: 
- Разумеју основне принципе рада на СОС телефону за жртве трговине људима; 
- Разумеју феномен трговине људима, препознају и идентификују могуће жртве трговине 
људима; 
- На адекватан начин комуницирају са жртвама насиља, тј. трговине људима.  
- Разумеју узроке који доводе до трговине људима и препознају особе које су у ризику да 
постану жртве.  
 
ЦИЉНА ГРУПА: 

mailto:ip@astra.rs


Програм је намењен будућим консултанткињама за рад на СОС телефону за жртве трговине 

људима. 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ: 

Заштити права и интереса жртава трговине људима у спровођењу стручног поступања 
професионалаца.  
 
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: 
 
Завршен адекватан факултет или виша школа која образује стручњаке за следеће професије: 
социјални радници, психолози, педагози, специјални педагози, андрагози и социолози. 
 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ: 

Програм обуке траје 4 дана по 8 сати, што је укупно 32 сата инструктаже. 


