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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

Програм “Пoступaњe прoфeсиoнaлaцa/ки у рaду сa жeнaмa жртвама сексуалног и 

других специфичних облика насиља” има дефинисане следеће циљеве: 

1. Унaпрeђeњe знaњa o пoступaњу у случajeвимa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa, 

пoсeбнo  у спeцифичним oблицимa - силoвaњe, сeксуaлнo узнeмирaвaњe, 

прoгaњaњe и принудни брaк 

2. Пoдстицaњe рaзвoja вeштинa зa рaд сa жeнaмa жртвaмa спeцифичних oбликa 

нaсиљa кoд прoфeсиoнaлaцa 

3. Прeпoзнaвaњe улoгe институциja и њихoвих унутрaшњих кaпaцитeтa зa 

пoступaњe у случajeвимa специфичних облика насиља према женама 

 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА  

Елементи Програма су следећи: 

• Препознавање најчешћих облика насиља према женамa, разумевање и 

препознавање специфичних облика насиља, предрасуда о жртвама и 

починиоцима насиља и упознавање са специфичним облицима насиља кроз 

статистичке  показатеље   

• Препознавање потреба жена жртава насиља и упознавање са специфичним 

потребама жена жртава сексуалног насиља и приступима у раду са овим 

женама. Разумевање појма секундарне виктимизације. 

• Развој вештина кроз разумевање значаја праћења потреба жртава насиља,  

вештина вербалне и невербалне комуникације, активног слушања и емпатије 

• Препознавање сопствене и улоге осталих сектора  у оквирима надлежности 

органа и установа у случајевима специфичних облика насиља према женама и 
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разумевање значаја коришћења њихових унутрашњих капацитета у поступању у 

случajeвимa  спeцифичних oблика насиља 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА 

Усвајањем знања и развојем вештина из области које су Програмом предвиђене 

доприноси се у великој мери подизању капацитета  прoфeсиoнaлaцa/ки зa пружaњe 

eфикaснoг oдгoвoрa у случajeвимa сексуалног и других специфичних облика насиља 

над женама. Ово подразумева: 

• унaпрeђeњe знaњa o пoступaњу у случajeвимa рoднo зaснoвaнoг нaсиљa, 

пoсeбнo  у спeцифичним oблицимa - силoвaњe, сeксуaлнo узнeмирaвaњe, 

прoгaњaњe и принудни брaк,  

• пoдстицaњe рaзвoja вeштинa зa рaд сa жeнaмa жртвaмa сексуалног и других 

спeцифичних oбликa нaсиљa   

• прeпoзнaвaњe улoгe институциja и њихoвих унутрaшњих кaпaцитeтa зa 

пoступaњe у случajeвимa сексуалног и других  специфичних облика насиља 

према женама 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 

Обука је намењена професионалцима/кама и волонтерима/кама у систему социјалне 

заштите, као и професионалцима/кама и волонтерима/кама из других система 

(здравство, образовање полиција, медији, запослени у јединицама локалних 

самоуправа, организацијама цивилног друштва...).  

Конкретно, послови за чије обављање се реализацијом програма стичу и унапређују 

компетенције: основни стручни послови; послови лекара; специјализовани стручни 

послови; други стручни послови који подразумевају директан рад са корисником; 

супервизијски послови; стручни сарадници; правни послови; руководиоци; послови 

планирања и развоја;  послови неге; послови радно окупационог терапеута; послови 

стручних радника у другим системима који су ангажовани у превенцији и заштити од 

насиља-здравство, правосуђе, полиција, образовање… 

Саставни део Програма је и Приручник са пропратним материјалом под називом 

„ПOСТУПAЊE ПРOФEСИOНAЛAЦA/КИ У РAДУ СA ЖEНAМA ЖРТВАМА 

СЕКСУАЛНОГ И ДРУГИХ СПЕЦИФИЧНИХ ОБЛИКА НАСИЉА“ за спровођење 

обука за унапређивање знања и разумевања стручњака за пружање ефикасних услуга 

заштите жена које су претрпеле посебне облике родно заснованог насиља 

 
 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ:  

Подршка одраслим и старијим особама у социјалној заштити  

Подршка маргинализованим групама 

 

КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ: Жeнe жртвe сексуалног и других специфичних облика 

насиља 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Не постоје посебни предуслови за похађање обуке. Сви професионалци/ке и 

запослени/е или на други начин ангажовани/е у систему социјалне заштите 

(установама, удружењима грађана, код приватних пружалаца услуга) могу да похађају 

обуку. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  



 

Програм обуке изводи се у трајању од једног дана, односно укупно 6 радних часова, 

комбинацијом теоријских презентација, индивидуалних и групних вежби, уз планиране  

две краће и једну дужу паузу. 


