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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Прилог А3 

 

 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

(максимум 2 стране) 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА  

Семинар 9: ПРОЦЕНА И УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИМ РИЗИЦИМА У 

СИТУАЦИЈАМА НАСИЉА У ПАРТНЕРСКИМ ОДНОСИМА И У ПОРОДИЦИ 

 

 

АУТОРKE ПРОГРАМА 

Тања Игњатовић, психологиња, координаторка Програма развоја добрих пракси у 

области насиља у породици у Аутономном женском центру  

Вања Мацановић, адвокатица, координаторка правног тима у Аутономном женском 

центру. 

 

КОНТАКТ ОСОБА  

Тања Игњатовић, Аутономни женски центар, Тиршова 5а, Београд, 

dobre_prakse@azc.org.rs  011/2687 190  

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

(а) Систематизација знања о теоријским концептима и вешзна за процене безбедносних 

ризика у различитим ситуацијама насиља у породици;  

(б) Унапређивање вештина за планирање интервеција које доприносе унапређењу 

безбедности жртви насиља у породици и партнерским односима; 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

1. Процена безбедносних ризика. 

2. Управљање безбедносним ризицима.  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ РАЗВИЈА  

Опште: усвајање  холистичког мултидисциплинарног приступа и проактивног става у 

заштити од насиља у породици; разумевање неједнакости моћи и значаја 

мултисекторске сарадње; 

Посебне: примену интегралног приступа у идентификовању, утврђивању, планирању и 

спровођењу заштите од насиља у породици; уважавање концепта свеобухватне и 

специфичне заштите за сваког члана породице; 

Специфичне: усавршавање знања и вештина за процену и управљање безбедносним 

ризицима у ситуацији насиља према женама и насиља у породици, као и знања за 

интерсекторску и интердисциплинарну сарадњу и координацију поступања. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм је намењен водитељима случаја, супервизорима и правницима у центру за 

социјални рад. Програм је доступан и професионалцима из полиције и тужилаштва, као 

и других релевантних служби, односно правосудних органа, образовних и 
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здравствених установа, специјализованих  организација за превенцију и заштиту од 

насиља у породици и партнерским односима. 

Максималан број учесница/ка је 30. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Област заштите од насиља у породици (породично-правна заштита). 

Крајњи корисници услуга су чланови породице у којима постоји насиље у породици 

директне и индиректне жртве насиља, најчешће жене и деца. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Општи: запослени или ангажовани у службама које поступају у случајевима насиља у 

породици, укљчујући и специјализоване организације цивилног друштва, који имају 

основна знања о феномену насиља према женам и насиља у породици.  

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

Tрајање семинара је 1 радни дан (6 радних сати)   


