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РЕЗИМЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА            ПРИМЕНА КОНЦЕПТА БЕЗБЕДНОСНЕ КУЛТУРЕ У 

СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА        Александар Прица 

 

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

 

Александар Прица,  

064 25 29 181 

aleksandar.prica@asocijacijaduga.org.rs 

 

(канцеларија) 

 

Асоцијација ДУГА Шабац 

7 октобар бр. 1 Јевремовац  

15001 Шабац 

015/386-297 

   

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

Општи циљ програма обуке је допринос обезбеђивању квалитетне услуге 

процене и планирања у центрима за социјални рад у раду са корисницима чија је 

безбедност угрожена, али и обезбеђивању веће безбедности запослених у 

систему социјалне заштите. 

  

Специфични циљеви су следећи: 

• Стицање основних знања о концепту безбедносне културе. 

• Оспособљавање за примену концепта безбедносне културе у раду са 

корисницима. 

• Оспособљавање за адекватну процену безбедносних ризика корисника 

услуга. 

• Оспособљавање за адекватну процену сопствених безбедносних ризика. 

• Оспособљавање за адекватно планирање смањења безбедносних ризика 

корисника услуга. 

• Оспособљавање за адекватно планирање смањења сопствених 

безбедносних ризика. 

• Интеграција сазнања и примена концепта безбедносне културе у пракси. 

• Јачање капацитета запослених да у своје услуге интегришу концепт 

безбедносне културе. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Тренинг се састоји од три модула. Први је намењен  стицању основних знања о 

концепту безбедносне културе како би се боље разумео сам концепт који је до сада у 

систему социјалне заштите био непознат. Други је намењен оспособљавању за 

практичан рад, односно упознавању са конкретним примерима, како концепт можемо 

применити у раду са корисницима али и како повећати сопствену безбедност. Трећи је 

посвећен интеграцији стечених знања и вештина са прва два модула и подстиче 
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учеснике да сами креирају препоруке за примену концепта безбедносне културе за рад 

са корисницима из више рањивих група. 

 

Ова обука ће бити спроведена у оквиру једнодневног тренинга (укупно 8 сати), од тога 

ефективног рада 6 часова и 30 минута и 1 час и 30 минута пауза (две кафе паузе и једна 

пауза за ручак) током кога ће бити комбиновано неколико метода рада (интерактивна 

предавања, вежбе радионичарског типа, групна и вођена дискусија...) посебно 

усмерених на активно учешће присутних и савремене теорије учења одраслих (са 

акцентом на практичну примену стечених сазања). Тренинг је намењен за групе од 15 

до 20 учесника.  

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

Опште компетенције:  

           Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да: 

• Примењују концепт безбедносне културе у свакодневном раду са 

корисницима. 

• Примењују концепт безбедносне културе, како би повећали сопствену 

безбедност. 

• Препознају начине на које је могуће превенирати насиље. 

 

Посебне компетенције: 

Након завршене обуке, учесници ће бити оспособљени да: 

• Препознају могућности за повећање безбедности корисника услуга. 

• Процене безбедносне ризике корисника и у складу са њима им пруже 

адекватну подршку. 

• Препозннају могућности за повећање сопствене безбедности на радном 

месту и ван радног места. 

• Процене сопствене безбедносне ризике и предузму мере како би их 

смањили. 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Полазници обуке су стручни радници и сарадници у систему социјалне заштите. 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Крајњи корисници су особе из рањивих друштвених група који су често изложени 

насиљу, који већ користе услуге система социјалне заштите, али и они који ће им се тек 

обратити, охрабрени новим приступом. 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ  

Програм обуке спада у област развоја општих компетенција у систему социјалне 

заштите. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Нема посебних предуслова. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ, у сатима (дана/сати) 

Тренинг траје 1 дан (8 сати). 


