
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА:  УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРУЖАЊА УСЛУГА 

ПСИХОСОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ (ПСС) У РАДУ СА МИГРАНТСКОМ 

ПОПУЛАЦИЈОМ У СРБИЈИ 

 

 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА : Нада Шарац, Светлана Живанић, Живорад Гајић и Сања 

Кљајић 

 

 

КОНТАКТ ОСОБА : Нада Шарац 

                                       nsarac@zavodsz.gov.rs 

                                       + 381 11 36 21 568 

                                    

 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА: 

 

Општи циљ обуке је унапређење компетенција стручних радника у центрима за 

социјални рад и других пружалаца услуга социјалне заштите за пружање 

психосоцијалне подршке мигрантима 

 

Специфични циљеви: 

 

1. Упознавање са актуелним мигрантским  контекстом и вредносно 

концептуалном основом на којој почивају међународни стандарди и домаћа 

правна регулатива у овој области 

 

2. Оспособљавање за управљање културолошким различитостима  

 

3. Унапређење вештине примене психосоцијалног приступа у раду са мигрантима 

 

4. Разумевање улоге система социјалне заштите у свеобухватном систему заштите 

миграната и препознавање специфичности стручног поступка у раду са 

мигрантима 

 

5. Унапређење вештина  мапирање и процене ресурса на нивоу локалне заједнице 

 

6. Овладавање специфичним вештинама потребним за пружање психосоцијалне 

подршке посебно рањивим групама миграната 

 

 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА: 

 

I – АКТУЕЛНИ МИГРАНТСКИ КОНТЕКСТ  

mailto:nsarac@zavodsz.gov.rs


 

• терминолошка одређења 

• актуелни миграмтски контекст 

• међународни стандарди у заштити миграната 

• национални нормативни оквир 

 

II  - УПРАВЉАЊЕ КУЛТУРНИМ РАЗЛИКАМА 

• изазови у раду са другим културама 

• културолошке разлике и границе до којих их морамо поштовати 

• препоруке/стратегије за рад са другим културама 

 

III – ПСИХОСОЦИЈАЛНА ПОДРШКА МИГРАНТИМА 

• психосоцијална подршка – модел прирамиде 

• психолошка прва помоћ у кризним ситуацијама великих размера 

• услуге и стандарди у области пружања психосоцијалне подршке 

• ризик и рањивост 

• превенција професионалног сагоревања 

 

IV – УЛОГА СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАЂТИТЕ У СВЕОБУХВАТНОМ 

СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ МИГРАНАТА 

• дефинисање улоге система социјалне заштите у свеобухватном систему заштите 

миграната 

• специфичности стручног поступка у раду са мигрантима 

• интервенције центра за социјални рад 

• старатељска заштита 

• теренски социјални радници 

 

V – МАПИРАЊЕ И ПРОЦЕНА РЕСУРСА У ЗАЈЕДНИЦИ 

• значај социјалних фактора за инклузију миграната 

• техника еко мапе 

• активности које могу допринети бољој инклузији миграната и смернице за 

њихову примену 

 

VI – ПОСЕБНО РАЊИВЕ ГРУПЕ МИГРАНАТА И МОГУЋИ ОДГОВОРИ НА 

ЊИХОВЕ ПОТРЕБЕ 

• систем социјалне заштите 

• рањиве групе у мигрантској популацији 

• искуства РС у социјалној заштити појединих групација миграната 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА : 

 

Опште компетенције 

Након завршеног програма обуке учесници ће бити оспособљени да:  

• Примењују основна знања о приступима у раду са мигрантима, која се 

базирају на савременим социо-инклузивним теоријским концептима  

• Познају и примењују међународну и националну регулативу у области 

заштите права миграната 



 

• Разумеју и непосредно примењују савремени концепт услуга 

психосоцијалне подршке намењених мигрантима 

• Учесници који заврше напредни ниво обуке биће оспособљени да пруже 

психосоцијалну подршку посебно рањивим групама миграната 

 

 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ: циљну групу овог програма 

обуке чине стручни радници запослени у ЦСР и код дугих пружалаца услуга социјалне 

заштите  

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ: Подршка маргинализованим групама  

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: Mигранти на територији РС 

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ: не 

постоје дефинисани предуслови за укључивање у овај програм обуке 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ : Програм обуке траје 4 дана/24 сата. 

Садржаји програма су организовани у два нивоа: основни ниво (3 дана) и напредни 

ниво (1 дан). Програм се може реализовати у континуитету, или по принципу 3+1 дан. 

Такође, постоји могућност да се напредни ниво обуке самостално реализује.   


