
 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

ПАТРОНАЖА ЗА ДОСТОЈАНСТВЕНУ БУДУЋНОСТ - Програм оснаживања и 

пружања подршке у превазилажењу искуства насиља женама са инвалидитетом 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА  

Лидија Милановић 

 

КОНТАКТ ОСОБА  

Лидија Милановић  

Београд  

Церска 49 

 jabrak.m@gmail.com  

 060 52 62 444 

 

С обзиром да је носилац ауторских права организација ''.....ИЗ КРУГА'' Београд, 

контакт особа је и 

Снежана Мађерчић 

Београд 

Грчића Миленка 4б 

snezana@izkruga.org 

060 0555258 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 

Програм омогућава увођење иновативног Програма подршке женама ОСИ које су 

жртве породичног насиља. Фокус програма је на обезбеђењу континуиране подршке у 

превенцији насиља, приликом изрицања заштитиних мера у складу са Законом о 

спречавању насиља у породици и у опоравку, укључујући подршку жени у улози 

сведока/оштећене у судском поступку. Обуком се стичу потребна знања за разумевање 

понашања жена ОСИ жртава породичног насиља и пружање подршке жени да развије 

позитивну слику о себи и постави конструктивне границе у породици, са елементима 

прве психолошке помоћи и кризних интервенција. 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Модул 1: Концепт програма Патронажа за достојанствену будућност – описује 

структуру и начин реализације Програма, стручне и методолошке основе Програма и 

конкретне активности реализације Програма 

Модул 2: Понашање и карактеристике у вези породичног насиља од значаја за концепт 

програма – говори о специфичностима реакција и понашања жена ОСИ жртава 

породичног насиља  

Модул 3: Позитивна слика о себи и вештине жене са инвалидитетом као ресурси за 

супротстављање насиљу – упућује на препознавање присутности ових карактеристика 

и како их унапредити током подршке 

Модул 4: Психолошка помоћ (психолошка прва помоћ неперофесионалаца и 

психолошке кризне интервенције) и како су интегрисане у активности програма 
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КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Програм обуке развија посебне компетенције неопходне за реализацију активности 

програма: 

• Знања и вештине за подршку жени са инвалидитетом за развој личних 

карактеристика и вештина решавања проблема, у превецнији од насиља, током 

одвијања насиља и у опоравку  

• Знања и вештине за пружање прве непрофесионалне психолошке помоћи жени 

са инвалидитетом која живи у породици у којој има насиља 

• Знања и вештине кризне интервенције и подршке 24/7 приликом изрицања 

заштитиних мера од насиља и непосредно након интервнеције система   

• Знања и вештине за подршку жени са инвалидитетом у улози сведока/оштећене 

у вези статуса посебно осетљивог сведока и особе од поверења током њеног 

учешћа у судском поступку 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Програм обуке намењен је професионалцима хуманих наука, било да су на завршној 

години студија или су дипломирали.  

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ 

Подршка деци и особама са инвалидитетом  

 

И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Крајњи корисници су девојке и жене са инвалидитетом које су у ризику од породичног 

насиља или су жртве истог. 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

 

Полазници програма обуке морају имати успешно завршене следеће програме обуке: 

1. Програм обуке за обављање послова персоналног асистента за особе са 

инвалидитетом 

2. Програм обуке за пружање услуге СОС телефона за жене са инвалидитетом и 

искуством насиља 

3. Обука за процену ризика од породичног насиља у породицама са женом са 

инвалидитетом 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  

Програм обуке се реализује у форми дводневне обуке, са укупно 9 сати и 30 минута 

рада за оптималну групу од 15 учесника.  

 


