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ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА  

 Упознавање учесника са основним информацијама о миграцијама 

 Подстицање познавања, разумевања и прихватања тражилаца азила 

 Стицање специфичног знања о карактеристикама деце тражиоца азила, 

реаговања на избеглиштво и посебно рањивог положаја у којeм се налазе 

 Упознавање са основним појмовима, карактеристикама и узроцима насиља у 

породици, сексуалног насиља и трговине људима. 

 Упознавање учесника са облицима родно заснованог насиља којима су изложена 

деца тражиоци азила 

 Упознавање и разумевање институционалног оквира за заштиту децу тражиоца 

азила у Србији 

 Упознавање учесника са вештинама комуницирања са децом жртвама родно 

заснованог насиља 

 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА 

 

1. Миграције - Карактеристике миграција и дефинисање значајних појмова; 

Миграторне руте; Актуелна дешавања и статистички подаци. 

2. Карактеристике земаља са највећим бројем тражилаца азила у Србији – Сирија; 

Aвганистан; Eритреја; Сомалија. 

3. Деца тражиоци азила у Србији (са посебним нагласком на малолетним 

тражиоцима азила без пратње родитеља или старатеља) – Карактеристике; 

Ризици и потребе; Препреке и савети у комуникацији. 
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4. Родно засновано насиље (РЗН) - Карактеристике и дефинисање појмова; 

Фактори који доприносе јављању РЗН. 

5. Специфичности РЗН над децом тражиоцима азила - Облици РЗН у земљи 

порекла; Облици РЗН на путу. 

6. Превенција и заштита деце тражилаца азила жртава РЗН - Правни и 

институционални оквир; Анализа случаја. 

7. Вештине комуникације са децом жртвама РЗН - Узраст 4-12 година и 12-18 

година; Избегавање секундарне виктимизације. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА  

Учесници програма ће развити компетенције неопходне за рад са децом тражиоцима 

азила а засноване на стеченом знању о: 
 Миграцијама и избеглиштву 
 Земљама порекла тражиоца азила 
 Специфичностима деце тражилаца азила 
 Родно заснованом насиљу (РЗН) 
 Правно-институционалном оквиру превенције и заштите деце тражилаца азила 

од РЗН; 
као и стеченим вештинама: 

 Процене потреба и проблема деце тражилаца азила, посебно жртава родно 

заснованог насиља 

 Комуникације са децом тражиоцима азила 

 Комуникације са жртвама РЗН 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ 
Пружаоци социјалних услуга у центрима за социјални рад – васпитачи, психолози, 

педагози, дефектолози, социјални радници, запослени у установама социјалне заштите 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ 

Област на коју се програм односи: подршка маргинализованим групама и заштита деце 

и младих; крајњи корисници: деца тражиоци азила и малолетни тражиоци азила без 

пратње родитеља или старатеља, деца тражиоци азила жртве родно заснованог насиља 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ 

Високо образовање 

 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ 

2 дана/12 сати  


