РЕЗИМЕ ПРОГРАМА
(максимум 2 стране)
НАЗИВ ПРОГРАМА
Насиље над старијим особама, специфичности, препознавање и стратегије превенције
АУТОРИ ПРОГРАМА
Удружење грађана „Снага пријатељства“ – Amity , Београд
КОНТАКТ ОСОБА
мр Надежда Сатарић,
Удружење „Снага пријатељства“ - Amity, Париске комуне 1/12, Нови Београд,
тел. 011/66-90-122; 063/8108-600,
имејл: nada@amity-yu.org
ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА (до 500 карактера)
Специфични циљеви Програма:
1. Повећана информисаност стручних радника, стручних сарадника и сарадника
који раде са старијима у установама социјалне заштите о специфичности насиља
над старијим особама и препознавању истог, правном оквиру за заштиту и
стратегијама превенције.
2. Повећана сензибилисаност особља запосленог у установама социјалне заштите у
области препознавања насиља над старијима, као и о значају превенције истог.
3. Развијене вештине професионалаца за препознавање насиља, израду и примену
стратегија превенције.
САДРЖИНА ПРОГРАМА (до 800 карактера)
Садржај програма обуке креиран је тако да води ка Општем циљу програма:
Унапређењу професионалних компетенција запослених у установама социјалне
заштите у препознавању специфичности насиља над старијима и примени
превентивних мера.
Програм обуке подељен је на 3 радне сесије које чине садржинске целине:
1.1.Уводни део – Добродошлица, међусобно упознавање... Почетна провера знања
1.2. Међународни и национални правни оквир заштите старијих од насиља
2. Специфичности и врсте насиља над старијим особама
2.1. Где се и зашто догађа насиље над старијима, ко га чини и форме насиља?
2.2. Разлози за прикривање и/или непризнавање насиља
3. Стратегије превенције насиља над старијим особама
3.1. Универзалне и селективне стартегије за превенцију
3.2. Идентификација мера заштите путем матрице за процену ризика и примена мера
3.3. Превентивне мере у циљу спречавања насиља и поновљеног насиља у установама
за смештај одраслих и старијих.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА (до 800 карактера)
Овај Програм обуке код стручњака развија од општих компетенција: познавање и
развијене вештине примене обавезујућих докумената која се односе на систем заштите
од насиља(конвенције, закони и протоколи)... и знања и вештине о интегралном
приступу у идентификовању и препознавању насиља над старијим особама као и
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значају предузимања ефикасних мера заштите, како би се оно санирало и његове
последице умањиле.
Од посебних компетенција овај Програм обуке, на првом месту, развија знања и
вештине за забрзу процену ризика да старији буду жртве насиља. Затим развија
вештине и знања за установљавање стратегија и процедура превенције ризика од
насиља над старијим особама корисницима установа за смештај.
Програм ове обуке доприноси унапређењу знања професионалаца из центара за
социјални рад, за почетну процену насиља над старијим особама. Имаће унапређена
знања за саму опсервацију и интервју са старијом особом уколико је она жртва насиља,
као и унапређена знања за директну опсервацију животних услова у породици или
установи у којој се десило насиље.
ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ
Овај Програм обуке је, на првом месту, намењен стручним радницима, стручним
сарадницима и сарадницима запосленим у установама социјалне заштите који
непосредно раде и са старијим корисницима, а који имају најмање IV степен стручне
спреме.
ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ (појачајте текст који означава
доминантну област, функција Bold. изабрати једну од следећих области: развој
општих кометенција у социјалној заштити, подршка одраслим и старијим
особама у социјалној заштити, подршка деци и младима, подршка породици,
подршка особама и деци са инвалидитетом, подршка маргинализованим групама)
И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ
Старије особе које су у ризику да буду жртве насиља или су жртве истога су крајњи
корисници овог програма обуке.
На другом месту корисници су и непосредни пружаоци услуга корисницима у
установама за смештај одраслих и старијих, јер ће они имати најдиректније користи од
установљених и примењиваних Стратегија и процедура превенције насиља у
установама.
ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ
•високо/више или средње образовање
•рад у систему социјалне или здравствене заштите, или у организацији цивилног
друштва која ради и са старијима или за старије
ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ (у данима и сатима: дана/сати)
Програм обуке траје један радни дан, односно 7сати.
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