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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Миграције су постале глобални тренд, те је стога одговор на мигрантску кризу 

препознат и као национални приоритет за Републику Србију.  

Од 2015. године, прилив избеглица и миграната у сталном је порасту, доносећи са 

собом нову серију ризика заштите и питања која нису увек била позната ангажованима 

у социјалној и дечијој заштити у Србији. Жене и деца мигранти долазе из различитих 

земаља, где су екстремно сиромаштво, рат и расељавање код људи проузроковали врло 

интензиван стрес. Такође многи  мигранти и избеглице стижу у Србију често 

исцрпљени након дугог путовања и са озбиљним здравственим и психосоцијалним 

проблемима.  

Наиме, неки од њих преживели су родно засновано насиље, сексуално искоришћавање, 

дечји рад и присилну регрутацију. Надаље, будући да многа деца путују сама, у 

посебном су ризику од многих облика насиља и експлоатације.  Стога се ова обука 

фокусира на специфичне компетенције које теренски радници, укључујући и социјалне 

раднике, морају имати како би пружили адекватну заштиту угроженим избеглицама и 

мигрантима. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Садржај и циљеви учења осмишљени су у сарадњи са циљном групом учесника 

(радницима са терена који су у свакодневном директном контакту са мигрантском и 

избегличком популацијом) и имају за циљ попуњавање њихових  недостатака у 

компетенцијама, стечених кроз повратне информације полазника током 

четворогодишње пилот фазе обуке. 

Наиме, садржај обуке укључује задатке које теренски радници треба да обављају и има 

за циљ да им обезбеди технике, знања и компетенције за боље обављање посла са овом 

специфичном угроженом популацијом.  

Програм обуке и циљеви учења одражавају глобални оквир родно заснованог насиља, 

компетенције за дечију заштиту, као и кључне националне компетенције у подручју 

социјалног рада. Садржај обуке развијен је како би се учесницима омогућило 
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неопходно знање и развијале њихове компетенције које су им неопходне како би своје 

професионалне активности обављали у складу са успостављеним стандардима.  

 Програм обуке, стога, представља комбинацију теорије и праксе, кроз партиципативну 

методологију и проверу разумевања стеченог знања током самог трајања обуке у виду 

примене знања на аутентичне примере из праксе. Неке од најважнијих тема 

обухваћених програмом обуке су: „Заштита деце од злостављања и занемаривања“, 

„Пружање психолошке прве помоћи“, те теме неопходне за унапређење компетенција 

неопходних за адекватан одговор на РЗН у ванредним ситуацијама попут мигрантске и 

избегличке кризе у виду „Принципа усмереног на преживелу“, и „Реаговање кроз 

примену принципа најбољег интереса детета и родне равноправности“. 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

 

1. Познавање форми насиља, фактора који му доприносе и последица по жртве  

2. Примена приступа усмереног на жртву и принципа најбољег интереса детета  

3. Разумевање значаја мултисекторског одговора на насиље  

4. Разумевање и примена механизма упућивања  

5. Разумевање и примена принципа пружања прве психолошке помоћи (ппп)  

6. Разумевање значаја укључивања различитих актера у превенцији рзн  

7. Примена смерница за вошење случаја када је жртва жена / дете  

8. Разумевање и примена принципа заштите од насиља у раду са раздвојеном и 

непраћеном децом  

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Циљна група обуке јесу професионалци у области социјалне и дечије заштите, као и 

обучени теренски радници, који кроз ангажовање у јавном и цивилном сектору 

пружају подрпку и заштиту угроженим групама (нпр. мигрантима и избеглицама).  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ : подршка маргинализованим 

групама  

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Угрожене и маргинализоване групе (нпр. избеглице и мигранти) 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Циљна група обуке јесу професионалци у области социјалне и дечије заштите, као и 

обучени теренски радници, који кроз ангажовање у јавном и цивилном сектору 

пружају подрпку и заштиту угроженим групама (нпр. мигрантима и избеглицама).  

Такође, учесник обуке би требало да поседује знање о заштити и принципима 

реаговања у ванредним ситуацијама. Предвиђено је да група има до 25 учесника.  

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

4 дана / 32 сата 


